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على  ينطوي الدراسة السوسيولوجية للدين أشد تعقيدا مما نتصور، فهو  مقدمة: -

       باملقدس رتبطيالكثير من املزالق النظرية و املنهجية، و الكثير من الصعوبات الذاتية، و 

و بعقائد الناس الراسخة في قلوبهم و املمتدة في التاريخ، و التي ال تقبل الطعن فيها و ربما ال 

 تقبل النقاش.

و قد ذهب الباحثون مذاهب مختلفة في دراسة الدين و الظاهرة الدينية، فهناك من أخذ    

السلطة الحاكمة،  ستمرارال  موقفا عدائيا من الدين و اعتبره أداة الستغالل الفقراء و تبريرا

و التماسك  ،االجتماعي  التضامن اعتبره عامال مهما من عوامل االستقرار و   و هناك من

و بناء  االجتماعي، و هناك من اعتبره محركا للتاريخ و عامال مهما في التغير االجتماعي 

 الحضارة.

ة التي عايشها طوال و قد يرجع هذا االختالف إلى التجربة التي خبرها كل باحث، و الديان   

حياته، و الظروف التاريخية التي مر بها، و التي بلورت مواقفه اتجاه الدين، زيادة على تأثره 

 باإليديولوجية التي تبناها و الديانة التي اعتنقها.

و في عملنا هذا نتساءل: هل يمكن دراسة الدين و الظاهرة الدينية اعتمادا على املناهج    

لوم االجتماعية؟ كأن ندرسها كأشياء كما يقول دوركايم، أو ندرسها من منطق املعروفة في الع

             العقالنية الفيبيرية، أو نبحث لها عن مناهج مناسبة لطبيعتها و خصوصياتها املعرفية 

 و الروحية و التاريخية؟

بات املنهجية في و لإلجابة على تساؤالتنا هذه ناقشنا عدة محاور في هذا العمل، منها الصعو   

دراسة الدين و الظاهرة الدينية، ذلك أنه ال يمكن أن نستمر في بحثنا دون العمل على فهم 

و الوعي بوجودها، ثم  و إزالة هذه العقبات املعرفية و املنهجية، أو على األقل التعرف عليها

تها، و مناقشة و أصل الفكرة الدينية و وظائفها و خصوصيا انتقلنا إلى مناقشة مفهوم الدين

نظرية العلمنة و التنوير، و النظرة الحداثية و ما بعد الحداثية للدين، مع نقد أطروحة 

 العلمنة.

و من هذه الفكرة األخيرة تعرضنا للدين في الفكر السوسيولوجي من خالل دراسات أهم    

و دوره في   الدين األعمال التي تناولوها و التي منها وظيفة و  الرواد، و ناقشنا أطروحاتهم، 

و اختالف نظرة  الضبط االجتماعي، و أنماط التدين و عالقتها بعملية الضبط االجتماعي،



6 

برلين -المانيا  /والسياسية  االقتصادية ،إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية   

الشرق و الغرب في هذا الشأن، ثم تناولنا بالدراسة دور الحركات الدينية اإلصالحية فى 

ات الضبط االجتماعي، و منها تطرقنا إلى دور مؤسسة املسجد في ذلك، و إلى أهم املقارب

و علماء  النظرية الخاصة بالضبط االجتماعي من خالل الدين استنادا إلى بعض الفالسفة

و دوركايم و ماكس فيبر،  ابن خلدون و وليم سمنر و كارل ماركس و أ كونت منهم  ، و االجتماع

علي الكنز كعينة من السوسيولوجيين العرب املعاصرين الذين تناولوا الظاهرة  قد اخترناو 

ية بالدراسة و التحليل، و الذى انتقد مناهج دراسة الظاهرة الدينية في الشرق و الغرب الدين

 معا.

هذا العمل تعرضنا ألهم التيارات النظرية التي درست الظاهرة الدينية،  منو في قسم آخر    

ذا و التي منها التفاعلية الرمزية و الظواهرية و الوظيفية، و إلضفاء الطابع اإلمبريقي على ه

              العمل عرضنا نتائج دراسة ميدانية خاصة بوظيفة الدين في عملية الضبط االجتماعي،

و رغم أن مثل هذا العمل ليس بجديد في الحقل السوسيولوجي، إال أننا حاولنا من خالله 

البحث في كيفية عمل الفكرة الدينية، و هل أن الدين سيؤول إلى الزوال على حد التوجه 

اثي و ما بعد الحداثي؟ أم أن القيم الدينية ستبقى مستمرة مع الزمن؟ إذ املالحظة الحد

و أن املؤمنين ما زالوا حتى اآلن  امليدانية تقول بأن املؤسسات الدينية ما زالت تقوم بأدوارها،

يرتادونها، لذا تساءلنا عن اآلليات التي تتبعها هذه املؤسسات الستمرارها في واقع الحياة 

 ومية للناس، و استمرارها في أذهانهم؟الي

و في األخير نبقى النقاش مفتوحا للبحث عن مناهج نظرية و عملية، و مداخل تحليل    

مناسبة لدراسة الدين و الظاهرة الدينية، فالدين أوسع من أن يدرس من منظور تيار 

سوسيولوجي واحد هو في األصل يحمل الكثير من النقص في بنائه النظري، فال يمكن 

الشعوب أن تستوعبه، و ال يمكن للتوجه الدوركايمي أن للماركسية بفكرة الدين أفيون 

و منهجيا  يستوعبه بنظرته إلى الدين كغيره من الظواهر االجتماعية التي هي من صنع البشر،

        يدرسها كأشياء، و ال يمكن للتوجه الفيبيري أيضا أن يستوعبه باملدخل العقالني املطلق 

املنطلقات، و ال للمنهج الظواهري أن يستوعبه و الذي يصطدم مع الدين بسبب تناقض 

 ألنه يؤمن بالعالم املرئي فقط.
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كل ذلك ألن للدين خصوصيات يجب أخذها في االعتبار، أولها أن الدين شمولي في الزمان    

                   و في املكان و في أذهان الناس، فهو ذو بعد عاملي و ممتد في التاريخ، و عابر للحضارات 

، يندمج بقوة في بنياتها هذه العوالمو للطبقات االجتماعية و للثقافات، فهو ينتشر في كل 

و يعيد بعثها   الفردية و االجتماعية و الفكرية و الحضارية ليعيش بداخلها ثم يعيد تشكيلها

و كل محاوالت القضاء  ريالزمن يقاوم كل عوامل التغي فىفي شكل جديد، ليبقى مستمرا 

و يعتبر البعد الروحي للدين سره  بب قوة املقاومة الداخلية التي يتمتع بها،عليه، بس

الجوهري و أهم ما يميزه عن باقي الظواهر، لذا يستوجب هذا البعد مناهج و نماذج تحليل 

 مناسبة، فاملناهج املادية غير مناسبة لدراسة الظواهر الروحية.

التحليل التي تكون في مستوى خصوصيات  و من املهم إعادة النظر في مناهج و مداخل    

و اإلمبريقية،  و املنهجية الظاهرة الدينية، و التي منها اعتماد التحليل متعدد املداخل النظرية

و دراسة الظاهرة الدينية في  و التي يتم تركيبها بطريقة منهجية مناسبة لطبيعة املوضوع،

ذلك تناولها في إطار سوسيولوجيا  بعدها الشمولي كما هي في أبعادها الشمولية، و من

 الحضارة و التاريخ.

أخيرا ندعو الباحثين املهتمين بهذا الحقل أن يأخذوا في اهتماماتهم إعادة النظر في مناهج   

الدراسات الحالية للدين و يتحرروا منها، ليأسسوا لهذا املدخل السوسيوحضاري و الروحي 

        دون إهمال األبعاد الخاصة بالعالقات االجتماعية و التاريخي في دراسة الظاهرة الدينية، 

 و بالفعل االجتماعي  و الحياة املادية للناس.
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تنطوي دراسة الظاهرة الدينية من الناحية  الدينية: الظاهرةمدخل إلى دراسة  -

املنهجي و الذكاء  السوسيولوجية على الكثير من الصعوبات املنهجية، التي تستوجب الحذر 

لتجاوزها، فالدين يتميز بالحساسية من جانب أتباعه و أعدائه أيضا، نظرا للقداسة التي 

تحيط به، و الخوف و الرهبة التي تميزه، و هو ذو صلة بالعالم الالمرئي الذي يتمتع بالقدرة 

ة الخارقة، و ينص على الجزاء و العقاب، فمن الصعب تجاوز هذه العقبة املعرفية و املنهجي

و ربما أيضا النفسية، و دراسة الدين دراسة موضوعية بصورة مطلقة، فاملشكلة األولى هي 

صعوبة تجاوز ذواتنا، و صعوبة تجاوز الجماعة التي ننتمي إليها و التي آمنت بنفس الديانة، 

 إذ نجد أنفسنا في مواجهة تلك الجماعة في حالة أي خطأ تقديري من جانبنا.

منهجية مرتبطة باألولى، فهناك من يعتبر الدين و اإليديولوجيا شيئا  ثم أن هناك مشكلة   

و الفرق أن اإليديولوجيا هي  واحدا، فيدرس الدين بنفس مناهج دراسة اإليديولوجيات،

عقائد من صنع البشر، مثل اإليديولوجيا املاركسية، أما الدين فهو تنزيل من هللا، و الفرق 

كل منهما، ثم أن اإليديولوجيا صماء عمياء حساسة متعصبة  بينهما كبير، لذا تختلف مناهج

 لنفسها عدوة ملن يخالفها، لذا تفتقد للكثير من املنطق العلمي.

، و هناك ديانات أصلها وضعيةو التنبيه اآلخر هو أن الديانات تختلف، فهناك الديانات ال   

و هي اإلسالم، و لكل ديانة  من الوحي اإللهي لكنها محرفة، و هناك ديانة واحدة غير محرفة

من هذه الديانات إطارها التاريخي و االجتماعي و السياس ي الذي نشأت فيه، و التي ال يمكن 

 أن نحللها و ندرسها خارج إطارها الذي نشأت فيه و إال كان خطأ منهجيا.

ل من ثم أن هناك صعوبة منهجية أخرى ترجع إلى طبيعة العقائد اتجاه كل ديانة، إذ أن ك    

يؤمن بديانة معينة يعتقد بأنها أصح ديانة على وجه األرض، و أصح ديانة في التاريخ، 

و يعتقدون  فاملسلمون يعتقدون بأن اإلسالم هو أصح ديانة، بينما ال يعترف غيرهم بذلك، 

بأن الديانات األخرى محرفة بينما أتباعها يعتقدون بصحتها، ثم أنهم ال يعترفون بباقى 

ألنها ديانات شركية ليست من أصل إلهي، هذه املنطلقات تعتبر مشكلة منهجية الديانات 

كبيرة في دراسة الظاهرة الدينية، فمن أهداف الدراسة العلمية الوصول إلى نتائج قابلة 

للتعميم، بينما في دراسة الظاهرة الدينية يصعب تحقيق هذه الغاية العلمية، و هي تعميم 

 ل األطراف.النتائج  و قبولها لدى ك 
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و يتفرع عن هذا املشكل املنهجي مشكلة منهجية أخرى هي صعوبة صياغة تعريف عام    

شامل للدين نظرا لألسباب السابقة، فالدين أوسع من أن يوضع في تعريف واحد شامل، 

                         و عقيديا خاصة و أن هناك ديانات كثيرة و متباينة بنائيا و تاريخيا و سوسيولوجيا

 و تشريعيا.

فإيجاد تعريف شامل للدين مشكلة منهجية عميقة، نظرا ملا عرضناه سابقا من مقاربات    

مختلفة بين الديانات و الحضارات، فمن وجهة نظر املسلمين فإن الدين هو نظام شامل 

متكامل من العقائد و الشرائع قائم على عقيدة التوحيد و نبذ الشرك، و هو نظام من 

مارسات التعبدية و الشعائر التي تحدد العالقة بين املؤمن و ربه، و نظام من الشرائع الذي امل

           و بين املؤمنين و باقى الناس، خاصة من خالل بيان الحقوق  ،يحدد العالقة بين املؤمنين

و بيئته  و الواجبات، و الحالل و الحرام، و هو نظام يحدد أيضا العالقة بين اإلنسان

الطبيعية و االجتماعية و االقتصادية و السياسية، كل ذلك من أجل تحقيق نقلة آمنة 

لإلنسان من الحياة الدنيا إلى اآلخرة، و بالتالي فإن الدين هو محور حياة اإلنسان في نظر 

تسهيل املؤمن، و هو األصل في وجوده على األرض، و كل ما في األرض من أنظمة إنما من أجل 

عكس ذلك تماما، فالدين صار ين بواجبه الديني، بينما نالحظ الفكر الغربي قيام اإلنسا

هو يعوض الدين،                            دين الضعفاء و هو أفيون الشعوب، و ما دام العلم موجودا ف

األحرى التحدث عن نهاية الدين و موت هللا، فكيف يلتقى هاذان النوعان من الفكر في و 

 لتحليل و التفسير.التشخيص و ا

إن فك هذه الصعوبات املنهجية ضرورة أولية قبل دراسة الظواهر املترتبة عن الظاهرة    

الدينية بصفة عامة، و منها العودة إلى الدين، أو اإلحياء الديني، و الضبط االجتماعي للدين 

يخي للظاهرة و غيرها، و ال يمكن فهم الظاهرة الدينية في مجتمع ما بدراسة التطور التار 

الدينية من مجتمع آلخر، و للتفسيرات التي يقدمها علماء االجتماع عن ذاك املجتمع، و األمر 

من الناحية املنهجية يبدو صعبا جدا، فالظاهرة الدينية تخضع للظروف التاريخية التي 

خية و ملختلف التفاعالت التاري نشأت فيها، و لخصائص املجتمع الذي احتضنها منذ البداية،

مع الظاهرة الدينية، و التي قدمت لنا ما  حدثتو االجتماعية و السياسية و الثقافية التي 
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يسمى هذا الكل الديني املتكامل، فلماذا إذا ال نفسر الظاهرة الدينية في الشرق من خالل 

و ملاذا ننصت فقط لعلماء الغرب؟ ثم نفسر  علماء الهند و الصين و اليابان و غيرهم؟ 

إلى الدين بالظروف االقتصادية الصعبة، فكيف نفسر إذا تضحية مجتمع الصحابة  العودة

و عقيدتهم، كيف أنهم فضلوا   األول بحياتهم و أموالهم و بمنازلهم من أجل دينهم اإلسالمي

أن يفقدوا كل ش يء و ال يفقدوا دينهم، فإذا حافظوا على دينهم فقد ملكوا كل ش يء، و إذا 

وا الدنيا و اآلخرة، إذا فدراسة شخصية املؤمن مهمة جدا، و دراسة فرطوا فى دينهم خسر 

و للظاهرة الدينية أكثر من ضروري في هذا  و السيرورة التاريخية للدين  الخصائص الثقافية

إلى أزمة عقلنة أو أزمة في  األمر و هل يرجع قول بأن هذا يعبر عن أزمة،ال نالشأن، بدال م

 م تتمكن من فهم الظاهرة بسبب تغلب اإليديولوجيا عليها.هذه العقلنة التي ل ؟توظيف

و بذلك ال يمكن إنتاج نفس الظروف التاريخية للوصول إلى نفس النتائج و بالتالي نفس   

القراءات، لذا نعجز عن إعادة إنتاج إيديولوجية ماركسية في مجتمع آخر لغياب الكثير من 

                         و االجتماعية التشكيلة التاريخيةي منها لوحدات البنائية لهذه اإليديولوجيا و التا

                 و االقتصادية، و الطبقة العاملة و البورجوازية و الرأسمالية و البورجوازية الصغيرة 

صنف املجتمعات العربية ن كيف و الكمبرادورية و اإلمبريالية، و البروليتارية العلمانية، ثم

بذلك يضيع الدين بين الالعقالنية و تمجيد ف س رغم تلك التباينات؟ساعلى هذا األ 

العلمانية باعتبارها عقالنية، لكن عقالنية على أي أساس و بأي منطق؟ فهل يصح إعادة 

إنتاج العقالنية الغربية في كل مجتمعات العالم باعتبارها النموذج املثالي؟ أال يمكن القول 

            لكل مجتمع عقالنيته الخاصة املناسبة لظروفه و شخصيته  بأن العقالنية نسبية، و أن

و بمعنى آخر هل يصح دراسة الظاهرة الدينية في الشرق من خالل  ؟و عقيدته و إيديولوجيته

 تعميم العقالنية الغربية؟

و الحالة هذه تجاوزت املشكلة املنهجية، إنها مشكلة اغتراب العلماء و الباحثين عن    

هم، و ابتعادهم عن حضارتهم، و فشل نموذج التحليل كما يقول علي الكنز و البحث واقع

عن قراءات لها في حضارات أخرى، و في نماذج فكرية مغايرة، مما يدل على فشل نموذج 

و البروليتارية  التحليل النظري و املنهجي، و التي منها التسرع في مشاهدة الطبقات البورجوازية
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و تحول أدوات التحليل العلمي إلى إيديولوجيا، و استمرار الباحثين العرب في  (1)و الفالحين، 

 اتباع نفس مناهج البحث الغربية التي تجاوزها الغرب نفسه.

و بذلك فنحن بحاجة إلى بناء نموذج تحليل خاص باملجتمعات العربية، ينطلق أوال من    

تأهيل املفاهيم التاريخية الخاصة ، أما نظريا فينطلق من إعادة يةالدراسات اإلمبريق

        و اإلصالح الديني بمجتمعاتنا، فبدال من الحديث عن البروليتاريا و الطبقات االجتماعية،

و العالقات  و العقالنية، نتحدث عن العصبية و الغلبة و التدافع و امللك و رجال الدين

ستمرار في إنتاج مثل هذه املفاهيم، و النظم القرابية في املجتمعات العربية، و اال  القرابية،

مع شرط إعادة قراءتها في ظل التغيرات املختلفة التي تشهدها املجتمعات العربية، دون 

االستمرار في القطيعة بين تاريخ املجتمعات العربية، و تاريخ الديانات في املجتمعات العربية، 

الحالية، فكيف إذا نفسر بل أخذ هذه املعطيات التاريخية كأدوات لتفسير الظواهر 

الظاهرة الدينية في املجتمعات العربية بمعطيات الظاهرة الدينية في أوربا و نربطها بمؤسسة 

 ؟الكنيسة

الوطن  فنحن نقرأ التاريخ األوربي و كأنه تاريخ كل العالم و نبحث له عن نفس النتائج في   

حاكاة للنتائج الغربية، إنه أمر غير العربي، ثم هناك من يتحدث عن موت هللا و نهاية الدين م

عقالنية، و بما  و هناك مشكلة منهجية أخرى هي تصنيف الدين على أنه ظاهرة غير ،ممكن

أن فيه الكثير من األمور الغيبية الالمرئية يصعب استيعابها من قبل العقل فهو غير عقالني 

 و غير علمي.

اق تاريخي و اجتماعي و ثقافي بعيدا عن ثم هناك مشكلة دراسة الظاهرة الدينية في سي    

 بيئتها األصلية، أي في سياق تاريخي و ثقافي و سياس ي غربي، هذا فضال عن اعتماد الكثير من 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، 1بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، ط، الدين في املجتمع العربي، ( مجموعة من الباحثين1) 

 .109-96،ص،ص 1999
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 و أحيانا ال سند بأحكام مسبقة و الحضارات األخرى مراجع املستشرقين التي درست اإلسالم 

علمي لها، و بكل بساطة يتبني الباحث العربي املاركسية أو البنائية أو النسقية أو املدخل 

الدوركايمي أو الكونتي أو امليتافيزيقي الغربي، دون أن يكلف نفسه عناء تطوير مداخل 

مناسبة للتاريخ العربي و لتاريخ الديانات في الوطن العربي، و لخصائص األبنية االجتماعية 

 اسية و الثقافية للمجتمعات العربية.و السي

و من املشاكل املنهجية اعتماد األكاديميين املواقف السياسية و اإليديولوجية اتجاه الدين    

                             و أخذها كمسلمات في دراسة الظاهرة الدينية في غياب كلي ملبدأ الحياد العلمي 

م مسبقة و من عداء دفين للدين، و من التقسيم و املوضوعية، و االنطالق من أحكا

السياس ي للدين مثل اإلسالم املتطرف و اإلسالم املتشدد و إسالم السلفية و إسالم الطالبان 

و إسالم املهجر و إسالم الصحابة و إسالم البورجوازية و اإلسالم الشعبي و اإلسالم املتحضر 

و فرنس ي.. فكم من   جزائري و آخر سعودي و اإلسالم املتسامح، ثم إسالم سوداني و آخر 

 إسالم يوجد في التاريخ؟

و هناك أيضا مشكلة مفاهيم، فهي متباينة من حضارة ألخرى و من ديانة ألخرى مثل     

املستعملة في الغرب تنطوي على " رجل الدينمفهوم "مفهوم رجل الدين و مفهوم العالم، ف

تعديل نصوص الدين و فرض مفاهيمهم على  ملكية الدين ألشخاص معينين لهم الحق في

الناس باسم الدين، و لهم دور السلطة و الوساطة بين هللا  و األتباع و دور الوصاية، أما في 

      الشرق فيستعمل مصطلح علماء الدين الذين لهم دور تقريب الدين للناس حتى يفهمونه 

ة على الدين، أو أي سلطة على و يطبقونه تطبيقا صحيحا، و ليس لهم أي ملكية أو وصاي

األتباع، و ليس لهم دور الوساطة بين هللا و العباد، و ال أي حق في استغالله ألغراض 

شخصية بتعديل نصوصه أو تحريف مفاهيمه األصلية أو مقاصده، ثم هناك مشكل في 

 تعريف الدين، فهناك فرق بين دين وضعي و آخر محرف و آخر مصدره الوحي.
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ينا في مشكلة املفاهيم، فالدين هو ظاهرة اجتماعية عند دوركايم، و هو ظاهرة و إذا بق   

ثقافية عند تايلر، و ظاهرة إيديولوجية عند املاركسيين، و عند بعض السياسيين و زعماء 

         لتعديل و هم يطالبون املسلمين بذلك، للنقد و احقوق اإلنسان في الغرب هو نص قابل 

ا بعد الحداثة عن إعادة النظر في كل ش يء بما فيها هللا و الكثير من و تتحدث مقاربات م

املسلمات الدينية، و تتحدث عن الدور األساس ي للدين بل عن تأليه العلم، و لفك هذه 

من قاعدة أساسية هي قاعدة االختالف بين الشرق و الغرب كي  ننطلقاملشكلة املنهجية 

في العالم العربي و اإلسالمي، فإذا كان املسلم يؤمن  نصل إلى مقاربة تفسر الظاهرة الدينية

بأن اإلسالم ديانة سماوية و القرآن منزل من عند هللا، و أن الغرب ال يؤمن بذلك فاملسألة 

تتوقف عند هذا الحد، ألنها ذات عالقة وطيدة بالعقيدة، و إذا كان املسلمون يعتبرون 

اآلخر يرى عكس ذلك فالنقاش يتوقف عند التوراة محرفة و اإلنجيل محرف بينما الطرف 

 هذا الحد، و تفسير الطرفين يكون متناقضا بطبيعة الحال.

و لنستمر في مشكلة املفاهيم، فالقول بأن الظاهرة االجتماعية هي من صنع البشر ثم     

اعتبار الدين ظاهرة اجتماعية، فهذا يعني منزلق خطير في العقيدة اإلسالمية، فالدين هو 

نع هللا، و الكتاب منزل من عنده و ال دخل للناس فيه، و هو ال ينتمي بتاتا إلى الثقافة من ص

التي يصنعها و يمارسها الناس، و بذلك يمكن مالحظة أن الدين هو ظاهرة غيبية أي من 

، و هذا ما نالحظه في صالة الجماعة ااجتماعي ااملمارسة يكتسب طابع انبصنع هللا، و من ج

في الزكاة و الصدقات التي تمارس جماعيا، و هو ليس إيديولوجيا،  و في الحج، و

       فاإليديولوجيا من صنع البشر و تتميز بالتعصب الشديد و االنغالق على األفكار املغايرة، 

و بالروح العدوانية، و الذهول عن الحق و عن املوضوعية، و هو ليس نصوصا يملك 

ها، فهناك جهات في الغرب تطلب من املسلمين تعديل املسلمون قرار إدخال أي تعديل علي

بعض النصوص القرآنية  و كأن املسلمين هم الذين كتبوا القرآن، و هنا أصل االختالف فى 

النظرة إلى الدين، فاملسلمون ينظرون إليه كنص إلهي مقدس، و هم ينظرون إليه كأي نص 
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إلنجيل و تغييره، و أما املقاربة ما ا حريفمن نصوص ماليين الكتب، يمكن تعديلها كما تم ت

، فمسألة وجود هللا و مسألة الدين محسومة عند املسلمين بعد الحداثية فهي مرفوضة

و غير قابلة للنقاش، و أما العلم الذي يصير إله العصر فهو غير مقبول، فاألدوات  همعند

 تجيب عن األسئلة الفطرية املنهجية و املادية للعلم ال تمكننا من اإلجابة على الغيبيات، و ال

لإلنسان، و ال تشبع حاجاته الروحية الفطرية، و من جهة أخرى ملا نتحدث عن الديانات 

الوضعية أي التي وضعها البشر مثل الديانات الوثنية فاألمر يختلف، فهي حقيقة من صنع 

 البشر و هي ظاهرة اجتماعية، و تنتمي إلى املكون الثقافي ملجتمع املنشأ.

و هناك مشكلة منهجية أخرى، فهل نفهم الدين اإلسالمي كما يريد أن يفهمه الفكر الغربي    

خاصة االستشراقي، أم نفهمه كما هو على حقيقته في النص القرآني؟ هل نفهم اإلسالم من 

خالل القرآن و السيرة النبوية، أم من خالل تصرفات املسلمين بما فيها من أخطاء البشر 

ين كنصوص هو بال شك كامل، و كممارسة فهو يختلف حسب اجتهادات الكثيرة؟ فالد

املؤمنين، فإذا كان الدين يحث على الصدقات فهناك من املسلمين من يتصدق بأغلب ماله، 

يتصدق، و هناك من يكتفي بالزكاة  و هناك من يتصدق باليسير منه، و هناك من ال

، و أن النفس البشرية يمكن أن تكون املفروضة فقط، و السبب هو اختالفهم في االجتهاد

بخيلة بين الحين و اآلخر لكن هذا ال يحسب على الدين الذي هو كامل، فاملمارسة الدينية 

و إيمان خواص  تكون حسب درجات اإليمان، فهناك إيمان العوام، و إيمان الخواص،

            رقى و أعمق، و أ  الخواص، فاملمارسة الدينية عند األنبياء تختلف عن غيرهم فهي أقوى 

أشد وثوقا منها عند العوام، و من هنا نستخرج سؤاال منهجيا و هو كيف  خواصو عند ال

يفهم الناس الدين؟ و كيف يمارسونه؟ و كيف يستوعبون الرموز الدينية؟ فأغلب العوام 

حلة املمارسة ما زالوا في مرحلة اإلسالم، و لم يرقوا إلى مرحلة اإليمان، أي لم يتحولوا من مر 

الشعائرية إلى مرحلة الدين العملي، و تطبيق الدين في مختلف املعامالت، و هو الحال الذي 

يعبر عنه حديث الرسول عليه الصالة و السالم: " ال يؤمن أحدكم حتى يحب ألخيه ما يحب 
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لذين لنفسه"، فهل املشكلة إذا في الدين ذاته كنصوص أم في كيفية فهمه و ممارسته؟ أو في ا

يستغلون الدين ألغراض كثيرة؟ تماما كما نتحدث عن القوانين، فهل نلغى القوانين ألن 

البشر يستغلونها لغير مقاصدها، و هل املشكلة في موس ى عليه السالم و في التوراة؟ أم 

املشكلة في قومه الذين اتخذوا عجال يعبدونه من دون هللا؟ و هنا نلفت النظر بأننا حتى اآلن 

صدد مناقشة الدين في بيئته و في مجتمعه، و من خالل مفاهيمه األصيلة و ليس من نحن ب

 خالل املفاهيم املستوردة.

و حاولوا    فالصراع الطبقي الذى تحدث عنه ماركس و أيده الكثير من املاركسيين العرب   

البرهنة على وجوده غير موجود بنفس الكيفية التي تحدث عنها ماركس، و بدال من اعتبار 

الصراع الطبقي هو محرك التاريخ فمن األحسن الحديث عن محركات الصراع، التي تتنوع 

مع سيرورة التغيرات االجتماعية املختلفة، و بدال من الحديث عن الصراع في الوطن العربي 

ن املغالبة و املدافعة، ذلك ألن كل "صراع " يستند إلى مرجعية أخالقية أو دينية نتحدث ع

      أو سياسية أو ثقافية تبرره، و في الغالب أن ما نسميه صراعا في التاريخ العربي هو مغالبة 

و مدافعة تستند إلى قيمة دينية و هي األمر باملعروف و النهي عن املنكر، و إصالح ذات البين، 

إذا رجع املتنازعون إلى الحق توقفت املغالبة و املدافعة، أما الصراع كما نعرفه كمفهوم في ف

الفكر الغربي فيعنى القضاء على الخصم نهائيا، و في الثقافة العربية حتى و إن وصل النزاع 

، و إذا أذعنت الجهة الظاملة للحق ن املتخاصمينإلى االقتتال فاألولى هو عقد الصلح بي

ولوية هي إلقامة الصلح العادل بين املتنازعين، و هكذا فنهاية النزاع هي الصلح و إعادة فاأل 

الناس إلى الحق، و ليس هدفه القضاء على الخصم كما في مفهوم الصراع في الفكر الغربي، 

و السالم و كيف قاتلهم   و انظر مثال الذين رفضوا دفع الجزية بعد وفاة محمد عليه الصالة

الصديق حتى عادوا إلى صوابهم، لكنه لم يستمر في قتالهم و في عملية الصراع بهدف أبو بكر 

القضاء النهائي عليهم، و مثلها أيضا القبائل األمازيغية في الجزائر ملا تدخل في نزاع أو مواجهة 

عسكرية فإن مجرد رجوع القبيلة املتمردة إلى صوابها و إلى صفوف باقي القبائل فإن االقتتال 
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و إذا حاولت إحدى القبائل التشويش على األمن العام  ...وقف، و تعوض لها الخسائر،يت

فإن القبائل األخرى تنظم إلى األتراك ملحاربتها فإذا استسلمت استقبلوها بحفاوة و أعادوا 

فاألصل   (1) إليها ما أخذوه منها و عوضوا لها الخسائر فيتم بذلك إعادة القبيلة إلى رشدها.

  .خ مبادئ الدين و العودة إلى االستقرارهو ترسي

الكثير من الصعوبات املنهجية، و هناك من  نواجهلدين ل نافي تعريف مفهوم الدين:ـــــــــ 

بالكثير  ةبالعقيدة و باإليديولوجية، و مرتبط الرتباطها الباحثين من ال يحبذ هذه املغامرة

  و السماوية،  فهناك األديان الوضعية من املعاني و املفاهيم التي يمكن أن يتضمنها الدين،

و شامل  و الفلسفة، لذا يصعب إيجاد مفهوم عام   و الوثنية و أنواع كثيرة مرتبطة بالشرك

 للدين، و أخذا في االعتبار هذه املالحظات نحاول تقديم التعريفات اآلتية:

في اللغة "الذل أو الطاعة، و دانه بمعنى استعبده و حمله على ما يكره، و يقال: قوم  فالدين  

  (2)و الديانة اسم لجميع ما يتعبد به هللا أي امللة" دين أي دائنون بمعنى خاضعون،...

أحمد الخشاب الدين بأنه "عقيدة و عمل يشترك في اعتقادها و مزاولتها مجموعة  و عرف   

  (3)من األفراد يتكون منها مجتمع خاص مستقر و دائم"

             نسق موحد و متكامل، يضم مجموعة العقائد و قد عرف "إميل دوركايم" الدين بأنه: "

قائد، و املمارسات تمارس في مجتمع محلي و املمارسات املتصلة باألشياء املقدسة لتلك الع

 (4)صغير  أخالقي يسمى الكنيسة "

نسق من املعتقدات و املمارسات املرتبطة باألشياء "  و رأى دوركايم بأن الدين عبارة عن     

 املقدسة، و أن هذه املعتقدات و املمارسات هي التي توحد بين األفراد و تحقق بينهم نوعا من

    (5)"األخالقيالتكامل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .87، ص،2005 املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية، ،ت: محمد العربي الزبيري، الجزائر ، املرآة،حمدان خوجة (1) 

  21 ، 22مؤسسة الوراق للنشر و التوزيع، ا، ص ص، ، دناألر ، الضبط االجتماعي( مصلح الصالح، 3( )2) 

 .375، ص1،2011دار الصفاء للنشر و التوزيع، ط ، عمان،الضبط اإلجتماعي( غني ناصر حسين القريش ي، 4)  

دار القاهرة، ، 4، ترجمة مجموعة من األساتذة، طنظرية علم االجتماع، طبيعتها و تطورهانيكوال تيماشيف،(5)

 .178، ص1977املعارف ،
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تؤكد الكثير من الدراسات األنتروبولوجية عند رادكليف  أصل الفكرة الدينية: -

حر، براون، و مالينوفسكي و مورغان و غيرهم بأن املمارسات الدينية كانت أكثر ارتباطا بالس

فمن الصعب التفريق بين السحر و الدين فى هذه املجتمعات، فهناك عالم الغيب املتميز 

بالقدرات الخارقة، الذي يتحكم فى مصير البشر و األرض و الكون، و هناك الرغبات 

و يتحصل على ما   اإلنسانية و طموح اإلنسان الذي يستعمل السحر للتقرب من هذه اآللهة

و فى صناعة  ة، لذا يستعمل السحر فى الزواج، و فى الزراعة، و فى الحروب،يريده فى هذه الحيا

و القلق، الخوف من  أدوات العمل، ثم يمارس تلك الطقوس التعبدية إلبعاد الخوف

املجهول و الخوف من الطبيعة و تقلباتها، و مزج تلك املمارسات بالطقوس السحرية 

و اإلدراك العقلي للعالم  التعبدية، و بعاطفة الرجاء و الخوف، و عاطفة اإليمان و االعتقاد،  

 املادي و االجتماعي و للدين و مكوناته.

انحرفت عن أصلها، فأصل الدين على األرض يرجع إلى  و كل املمارسات " الدينية " السابقة  

         سيدنا آدم عليه السالم، الذي جاء بالتوحيد، ثم انحرفت املمارسات الدينية عن أصلها،

و أدخلت عليها الكثير من املمارسات الشركية، ثم هناك من األقوام من رفضوا تماما فكرة 

 ون يستحق العبادة.التوحيد و االعتراف بوجود خالق لهذا الك

يعد الدين من أهم النظم  :وظائف الفكرة الدينية فى البناء االجتماعي -

جتماعية ملا يؤديه من وظائف في حياة الفرد و الجماعة و املجتمع، و الستقرار النظم ال ا

 (1)الدينية العاطفة األخرى،فليس هناك أبعد تأثيرا في مشاعر الفرد و املجتمع من  االجتماعية

 فللدين وظائف عديدة فى حياة الناس، وظائف مباشرة و غير مباشرة، ظاهرة و كامنة، ،

فالوظيفة الظاهرة هي املمارسة التعبدية إلرضاء هللا، أما وظائفه الكامنة فكثيرة منها تحقيق 

العاطفي، و تحقيق االستقرار الروحي و االستقرار النفس ي و الفكرى، و تحقيق اإلشباع 

يقوم الدين بوظائف متعددة من خالل األبعاد الكثيرة التى يتضمنها، منها البعد  االجتماعي، و

و اتجاه  ءألنبياالعاطفي،فالدين يحمل بداخله الكثير من العاطفة اتجاه هللا،و اتجاه ا

 ،لالنسانية األقارب، و اتجاه الطبيعة و باقى املخلوقات العاقلة و غير العاقلة،عاطفة املحبة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .372ص، مرجع سابقغني ناصر حسين القريش ي،  (1)
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و محبة الخير للجميع، و عاطفة الكراهية للعصاة، و عاطفة محبة الخير و محبة فعل الخير 

و تنعكس هذه العاطفة على  و محبة أهل الخير، و يحمل عاطفة الخوف و الرجاء من هللا،

  بيئته.حياة اإلنسان فى مختلف عالقاته مع اآلخرين و مع 

هذه العاطفة، كالتحمس لفعل الخير، و الرجاء كل الخير و يعتبر البعد الخيري امتدادا ل     

من فعل الخير، و الغفران و اإلكثار من الحسنات لتحقيق رضا هللا، و كلما أكثر اإلنسان 

 من الخير ازداد اطمئنانا على مصيره فى عالم الغيب، و ازداد رجاء.

د معين أو جماعة دينية،و هي و للبعد الخيري عالقة باإلدراك و األحاسيس التي يختبرها فر     

تتضمن اتصاال مع الجوهر اإللهي، و مع هللا، إنها بالفعل حياة روحية و تجربة فعلية تعرف 

    (1)على أنها دينية.

     و يعتبر البعد العقدي محور كل األبعاد األخرى، فمنه تنبثق األفعال الدينية و الدنيوية    

                    باطا بذلك، ففى املعامالت اليومية تبرز قوة العقيدةو يعتبر البعد االجتماعي أكثر ارت

 ،اإليمان لدى الناس، باالبتعاد عن كل ما ينهى عنه الدين و اإلقبال على كل ما يأمر بهو 

و بذلك يتجلى البعد االجتماعي من خالل إيجاد نموذج مجتمع قائم على القيم الدينية، 

أيضا فى بعده  استمراره بتطبيق قواعد الدين، و ينعكس الدين مجتمع يبحث عن استقراره و

السياس ي، فهو يقدم القواعد األساسية لبناء عالقات مع مختلف األجناس البشرية، و من 

ذلك احترام املعاهدات، وعدم التحالف مع أصحاب الديانات األخرى، و بمعنى آخر يعطي 

 عن اآلخرين.صفة التميز اإليديولوجي و القيمي و الثقافي 

 كما أن له بعدا تصوريا للكون و للمجتمع و للطبيعة، من خالل االعتقاد بأن خالق هذا     

الكون هو أمانة لدى اإلنسان عليه أن يحافظ عليه، و أنه مسخر له  الكون هو هللا، و هذا

بغرض تسهيل حياته اليومية و تسهيل عباداته، و هو موضوع للتأمل فى قدرة هللا، فالتأمل 

 فى الكون عبادة سرية تزيد فى قوة اإليمان.

       ، ربهو  العبد بين تنظم العالقة  فهو يتضمن قواعد اتصالكما أن للدين بعدا اتصاليا،    

 ه و بين بيئته الخارجية الطبيعية               و بين ،باقى الناسبينه و بين  و و املؤمنين، و بين العبد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، بيروت، دار الحقيقة، الطبعة موسوعة مناهج علم االجتماع( بودرن و الزار سفيلد و آخرون، 1) 

 .65،66، ص1981األولى،
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 و الناس، و بين األنبياء و عالم  ، و بين املؤمن و عالم الغيب، و بين األنبياءو االجتماعية

الغيب، و ال يفترض االعتقاد الديني وجود أشياء مقدسة فقط، ولكن تكرار هذا االعتقاد 

يقوي اإليمان، و يساعد االعتقاد على شرح طريقة أصل األشياء املقدسة، ويمدنا بدليل 

لفهم العالم غير املرئي، هللا و املالئكة،.. و يمدنا كذلك بفهم كيف أن هذا العالم غير املرئي 

بعالم الحقائق، و تتخذ العقيدة أشكاال متعددة حسب األحوال املختلفة مرتبط 

للمجتمعات، فأحيانا تتمثل في قوى مجردة غير منظورة، أو قد يرمز لها برمز هو الطوطم في 

وجود هللا، ببعض املجتمعات القديمة، فيعتقد اإلنسان أن حياته مرتبطة به، أو كاالعتقاد 

الكبرى على االعتقاد في صورته العقالنية، أو الخالفات الدينية وغالبا ما تركز األديان 

 العقدية.

و ال يستطيع الناس في املجتمعات البدائية تصور موضوعات التقديس الديني منفصلة أو  

بعيدة عن ذواتهم، فالرموز الدينية هي بوجه عام مجموعة من األشكال األسطورية، مثل 

املجتمع  يرمز إليهم برموز مختلفة، كذلك نجد الفرد و أسالف القبائل أو األبطال الذين

  (1)يرتبطان في عالقة كونية إلهية و طبيعية.

كما أن للدين بعدا طقوسيا يتعلق باألفعال التي يقوم بها الناس في املجال الديني، أكثر مما   

الدينية  يتعلق بمشاعرهم و أفكارهم، فهو يشمل النشاطات املصنفة بشكل عام في املمارسة

و حضور الصالة و قراءة الكتاب املقدس، و االنتماء لكنيسة معينة، و  كالعبادة

  (2)القداديس..."

 و العنصر الطقوس ي و الشعائري هو املظهر الخارجي للدين املتعلق بطبائع األمور املقدسة    

الحركات  و ما بينها من روابط، و العلم بعالقتها باألمور غير املقدسة، و هي تتمثل في

 .والتصرفات و الفعل الجمعي، و التي نسميها عبادة

 املجتمعات البدائية، والذي غالبا ما يكون حيوانا أو نباتاحالة االحتفال بالطوطم في في ف   

 يرمز للقبيلة، يتم قتل الطوطم واملشاركة في أكله، و هو الهدف العام من الفعل الديني

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .65،66، ص1981األولى،، بيروت، دار الحقيقة، الطبعة موسوعة مناهج علم االجتماعبودرن و الزار سفيلد و آخرون، ( 1)

              ، مذكرة ماجستير، قسم االجتماعي للطالب الجامعي -التدين وعالقته بالتكيف النفس ي أحمد دانة، " (2)    

 .40،41 ، ص2009لم االجتماع والديموغرافيا،جامعة سعد دحلب،البليدة،ع
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 لتحقيق وحدة القبيلة و محاكاتها لصفات الطوطم.

و العنصر الطقوس ي قد يكون شعائر شفوية كالتعميد في املسيحية، و الصالة واالبتهاالت    

و شعائر التلقين و الزواج و الوفاة و األدعية، و قد يكون شعائر عملية كاالستحمام في مياه 

النهر،كما تقرب العناصر الطقوسية الفرد من املعبود و تكفر عن ذنبه، وتبعده عن غضبه 

و هي تساعد الفرد و تعطيه األمان ليس في هذا العالم فقط  و لكنه أمان و راحة وسخطه، 

  (1)في العالم اآلخر.

له عالقة مباشرة بالجزاء فى عالم الغيب، فمن صميم االعتقاد  مصيرياثم أن للدين بعدا    

ها أدنى أن يتوقع اإلنسان نتائج أفعاله، و ينتظرها فعال فى عالم الغيب، نتائج ال يوجد في

ظلم، فاألفعال الخيرة تلقى جزاءها خيرا، و األفعال الشريرة ستلقى جزاء بمثلها، و أن هذه 

النتائج محسوبة حسابا دقيقا، مهما كانت األفعال التى يقوم بها اإلنسان صغيرة أو كبيرة 

 خيرة أو شريرة.

يؤكد   الجماعي، إذ و زيادة على كل ذلك فالدين يقوم بعدة وظائف فى املستوى الفردي و   

سالمة  أن الوظيفة األساسية للدين هي تزويد اإلنسان بهدوء النفس وعلى "ادوارد سابير" 

العقل، واإلحساس باألمن في عالم مليء باملخاطر والشكوك واألوهام، و من الوظائف الهامة 

جتمع الذي األخرى قيامه بدور فعال في تكامل و توافق شخصيات األفراد مع معايير وقيم امل

 . (2)ينتمون إليه 

و عليه فإن حياة الجماعة و التنظيم االجتماعي ال يمكن أن يستقرا بفعل قوة القوانين 

العقاب  الوضعية فقط، بل البد من الردع الروحي و اإليمان بالقيم االجتماعية و الخوف من

أو مظاهر  و أحكامهاألخروي، و بالتالي يصير لهذه السلطة الروحية قوة تفوق قوة القانون 

 . (3)السلطة املادية األخرى 

ال يبالي خلق التدين بالنقد مهما يكن  خصوصيات املنطق الفطري للدين: -

 صائًبا، لذا يورث في النفس سذاجة ال حد لها، فالذين يلقبون أنفسهم بأحرار الفكر لنبذهم

__________________________________ 

 .270،  269ص، ص ، 1999، 1، عمان، دار الشروق للنشر، طاالجتماع التربيةعلم عبد هللا رشدان، ( 1)

، رسالة دكتوراه غير الدين و الضبط االجتماعي(  ادوارد سابير، نقال عن، الزامل محمد عبد هللا، 3) (2)

 .121منشورة، جامعة امللك سعود، السعودية، ص 
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أو يعتقدون الفؤول والطوالع، الشعور باألمور قبل وقوعها، بقواعد الدين يعتقدون 

أويعتقدون ما في حبل املصلوب من قدرة سحرية، أو يعتقدون شؤم العدد الثالث عشر، 

فالعالم في نظرهم يشتمل على كثير من األشياء التي تحمل معها سعادة أو شقاء، وليس بين 

و الريب في أن مبتكرات العقل تعجز عن  (1)الناس مقامر ال يؤمن بهذا املبدأ إيماًنا قاطًعا

زلزلة خلق التدين اللتجاء هذا الخلق على الدوام لعالم اآلخرة الذي يتعذر على العلم أن 

، بينما يتم إدراك عالم (2)يقتحمه، ولذا كان عدد الذين يرغبون في اآلخرة عظيًما إلى الغاية 

هي األدوات الفطرية املودعة في خلق اآلخرة و عالم الغيب بأدوات روحانية لدى اإلنسان، و 

 اإلنسان. 

    
ً

و املعتقدات دينية سواء كانت اجتماعية أم سياسية ال تكون ذات قوة إال إذا صارت مثال

 بوجه عام، و عندما يلتئم املثل األعلى املذكور مع مقتضيات
ً

الزمن و ممكناته  أعلى مقبوال

نما يكون مناقًضا لسير األمور الطبيعي، فإنه فإنه يسبب عظمة األمة التي تعتنقه، و لكن حي

 (3) .يؤدي إلى انقراض تلك األمة

        ينشأ عن املعتقد القوي يقين اليزعزعه ش يء، دور العقيدة في إحداث التغيير: -

شتق أكثر حوادث التاريخ أهمية، فقد أيقن "محمدصلى هللا عليه و
ُ
       من مثل هذا اليقين ت

أوجبه لتجديد العالم، فاستطاع بفضل يقينه أن  اإلسالممره بالدعوة إلى و سلم" أن هللا أ

يقلب الدنيا، وأيقن "بطرس" الراهب أن الرب يريد استرداد قبر املسيح من يد الكفار، 

فاستطاع بقوة إيمانه أن يسوق ماليين من الرجال إلى الهالك، و أيقن "لوثر" أن البابا عدو 

َهر في النصرانية، فاست
ْ
طاع بذلك اليقين أن يشعل في أوروبا املسيح، وأن ال أساس للَمط

الخوارج، و أيقن قساوسة محكمة التفتيش أن الرب يريد حرق  حروًبا امتدت قروًنا طويلة،

فاستطاعوا بفعل هذا اليقين أن يستأصلوا أهل إسبانيا، وأيقن "شارل التاسع"، و "لويس 

 ت، فأوجباألرض ال يسمح ببقاء البروتستان الرابع عشر" أن خالق السماوات و

__________________________________ 

            هنداوى للتعليم  ةمؤسس، ، ترجمة عادل زعيتر، القاهرةاآلراء و املعتقداتغوستاف لوبون،  (3()2()1) 

 .77.76، 105،ص،ص 2014،1، طو الثقافة
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السانبرتلمي" وطاردهم الثاني شر مطاردة، وأيقن رجال العهد بوجوب "األول حدوث ملحمة 

ضرب كثير من الرقاب في سبيل سعادة البشر، فأدى ذلك إلى وقوع حروب كثيرة، ثم إلى 

إعالن الحكم املطلق، وهلك من أجل ذلك ثالثة ماليين من الرجال في أوروبا، و يوقن اليوم 

ِّضون مئات من أبناء الطبقات الوسطى بأن ا
الشتراكية ستصلح الكون، فهم بهذا اليقين يقو 

غاضبين دعائم املجتمع الذي يعيشون فيه، و من نتائج اليقين الناش ئ عن املعتقد ظهور 

 على السير.
ً

   (1)بضعة مبادئ خلقية قوية هي السبب في حدوث شعور جديد يكون دليال

تتدخل القيم بقوة فى توجيه أفعال  :أهمية القيم الدينية و القيم االجتماعية -

            األفراد، و باعتبارها إطارا مرجعيا لهم، يحدد  الحالل و الحرام، الشرعي و غير الشرعي،

و املقبول أو املرفوض اجتماعيا من كل أشكال الفعل و التفكير، فقبل اإلقدام  على  أي 

نوا بها ليقيسوا بها األفعال التى  سيقبلون فعل يرجع األفراد إلى القيم التى نشأوا عليها و آم

عليها، و هي  بذلك تحقق  الرضا  فى حالة االلتزام بها،  الرضا اتجاه الذات و الشعور برضا 

ال يالحظ إال  و و االجتماعي الجماعة، و الشعور برضا هللا، هذا ما يحقق االستقرار النفس ي

 فى حالة فقدان هذه القيم و فقدان املعايير.

 كما أن القيم توجهنا إلى اتخاذ مجموعة من املواقف الهامة فى حياتنا اليومية، مواقف  

و هذا بسبب  سياسية و ثقافية و دينية و تربوية، و مواقف اتجاه نمط الحياة الذي نريده، 

دينية أو إيديولوجية أو غيرها، تستلزم التقديس و االحترام  مبادئقوة ما تستند إليه من 

 التمسك بها مهما كلف ذلك التمسك من تضحيات. القوي، و 

و يمكن أن يكون للقيم وظائف ظاهرة و وظائف كامنة، فأما وظائفها الكامنة فتتمثل فى     

تحقيق االستقرار االجتماعي و الحفاظ على توازن الجماعة و تجنب كل حاالت االضطراب، 

و تعطيها أدوات  كما يمكن أن تحقق االستقرار النفس ي، و تحقق استمرار هوية الجماعة، 

 و استمرار وجودها، ام القيم التى تهددها، و تعطيها مبررات وجودها الدفاع عن نفسها أم

كما أنها تلبي حاجات إنسانية و نفسية و عاطفية و احترام الذات، هذه بعض الوظائف 

 الخفية للقيم، و كلما كانت مرجعية القيم قوية زادت قوة مقاومتها و إمكانية استمرارها،

___________________________ 

 .187،ص نفس املرجع (1)
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فالقيم الدينية هي من أهم هذه املرجعيات التى استمرت لقرون من الزمن إلى أيامنا هذه، 

 رغم ما قيل عن قوة اإليديولوجيات و انحصار الدين فى عاملنا املعاصر.

و يمكن للقيم االجتماعية أن تتكامل مع القيم الدينية، أو تكون مستمدة من الدين فى     

أغلبها و يختلف هذا من مجتمع آلخر و من ديانة ألخرى حسب قوة إقناعها ألفراد ذلك 

املجتمع، و أحيانا يمكن أال تتفق معه، كأن يكون الدين يدعو إلى القيم اإلنسانية و قيم 

و البحث عن الرفاهية و إشباع انغماس الناس فى الحياة املادية لكن الزهد و التعاون، 

الطموح الفردي، و ارتفاع األنانية ينسيهم الكثير من القيم الدينية التى تدعو إلى عكس ذلك، 

 هذا ما يجعلنا نتحدث عن القيم  و التغير االجتماعي.

دث فى أرض الواقع ينتج الكثير من فالتغير االجتماعي يحدث بدافع تغير القيم، و هو ملا يح    

القيم التى لم تكن موجودة من قبل، فالتغير االجتماعي يمس البنيات االجتماعية املختلفة 

        االقتصادية و االجتماعية و السياسية و الدينية و غيرها، و يحدث بسبب دوافع داخلية

يحتقر العمل الفالحي و فى و خارجية، و لحاجات اجتماعية مستجدة، و هكذا فى مرحلة ما 

مرحلة أخرى تصير له قيمة عالية من االحترام، و يرفض املجتمع خروج املرأة للعمل أو لغيره، 

و فى مرحلة ثانية يقبل هذا الواقع و يقننه، و فى مرحلة ما توضع القيم اإلنسانية و التضحية 

و يكتفي الناس بجزاء من أجل الجماعة ضمن أولويات القيم دون البحث عن مقابل مادي، 

الشكر و التقدير االجتماعي، و فى مرحلة ما يشترط الناس مقابال ماديا اتجاه كل مساعدة 

 مهما كانت.

فالتحول من مجتمع ريفي إلى مجتمع حضري يعني التحول من قيم التضامن اآللي إلى قيم    

يعني التحول من التضامن العضوي، و هكذا التحول من مجتمع زراعي إلى مجتمع صناعي، 

قيم العالقات القرابية إلى قيم العقالنية، فوجود مصنع جديد للنسيج فى منطقة ريفية يعني 

الكثير من التحوالت التى نالحظها مع الوقت، و من ذلك دفع املرأة للعمل باعتبار النشاط 

سماح للمرأة ، و هذا يعني التعامل مع القيم الصناعية داخل املصنع و خارجه، و البهامرتبطا 

و يعني أن قيم اإلنجاب   وا عليها،ؤ من قيمهم التي نشبعضا بالعمل يعني أن الرجال قد غيروا 

و التربية تتغير هي األخرى، كما تتغير قيم  و التربية و مساعدة الرجل للمرأة فى شؤون البيت 

 اإلنفاق و تأمين ميزانية األسرة، و قيم الزواج و الطالق و غيرها. 
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أمام هذا التدافع املستمر نتساءل عن مكانة و دور القيم الدينية التى تسعى دوما إلى  و     

               نقد واقع األفراد، و خطورة ابتعادهم عن القيم الدينية، و تبحث دائما عن التصحيح،

        و السياسية و محاولة إعادة الناس إلى القيم الدينية، و أمام قوة اإلغراءات االقتصادية 

و نتائجها امللموسة  و غيرها التى يصعب على الناس مقاومتها، خاصة و أنها سريعة االنتشار،

بادية للعيان، ثم أن األهواء الشخصية و رغبات الناس هي التى تؤدي أحيانا إلى االبتعاد عن 

كنهم يعجزون القيم الدينية، رغم أنهم نظريا يؤمنون بها، و يؤيدونها و يميلون إليها عاطفيا، ل

و هكذا يبدو علماء الدين و الدعاة  عن مقاومة اإلغراءات املحيطية بهم فى الواقع االجتماعي،

و مواجهة  و املؤسسات الدينية و كأنهم فى حالة مواجهة دائمة مع القيم املعاكسة للدين،

نتشارها، املعيق األكبر ال اه القيم التى تحارب القيم الدينية صراحة بكل الوسائل ألنها تر 

فى عقول الناس، لهذا السبب تتوجه جهود هؤالء إلى التنشئة  خاصة و أنها تترسخ أوال

االجتماعية لألطفال حتى تستقر لديهم القيم التى اقتنعوا بها، فيتعاملون مع األسر، و مع 

 على هذا األساس. املدرسة و مع منظومة القوانين، و مع البرامج اإلعالمية

و ينعكس  كما تتوجه املدرسة بمجموعة من القيم التى ترى بأنها تدعم املشروع االجتماعي   

          ذلك فى برامجها، سواء كانت علمانية أو اشتراكية أو دينية، و من هذه القيم قيم النظافة

             و بر الواديين، و الحفاظ على البيئة، و قيم الجماعة و التعاون و التضامن االجتماعي،

   و محبة الخير، و حب العمل، و قيم العدالة و الحرية  و احترام آراء اآلخرين و اختياراتهم،

و احترام الجيران، مدعمة ذلك بمواقف الدين أو الشخصيات التاريخية أو العلماء أو 

 السياسيين أو غيرهم.

القيم الدينية و الحفاظ على كما تلعب املؤسسة الدينية مثل املسجد دورا فى الحفاظ على    

استمرارها فى الواقع االجتماعي، و الحفاظ على انسجامها مع هذا الواقع،  من خالل املواعظ 

       و العلماء و الصحابة  سير األنبياءخالل املختلفة املستمدة من الكتاب و الحديث، و من 

               لناس إلى التشبه بهؤالء على ترسيخ هذه القيم و دعوة ا املواعظ عملت ، و و الصالحين

و بطريقة تؤكد   قدمها بطريقة ال تتناقض مع الحياة اليومية لألفراد بلفتو االقتداء بهم، 

 لهم على أنها تحافظ على استقرار حياتهم  و عالقاتهم.
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ظ و هكذا يبدو املسجد فى وظيفته الظاهرة مكانا للعبادة، لكن وظائفه متعددة منها الحفا  

       على استمرار القيم الدينية فى حياة الناس، و اندماجها فى العالقات االجتماعية املختلفة 

و استمرار حياة الجماعة، و استمرار اندماج الفرد داخل الجماعة، فمن خالل االلتقاء 

اليومي للمصلين فى املسجد و هم فى الغالب املنتمين إلى حي واحد أو منطقة واحدة تتدعم 

                نهم أواصر األخوة و التضامن،  و الشعور باالنتماء، و تزيد قيم التفاهم فيما بينهم، بي

       و تزول الكثير من أشكال الفرقة، و هذا االلتقاء يتسع إلى شتى أنواع التعاون و املساعدة 

ملن يحتاجها و التضامن املعنوي و املادي، فاملسجد يحث على تقديم املساعدات املختلفة 

 من بين املصلين، و من سكان الحي و من باقي املواطنين.

استعمل مصطلح "  :مرجعية األفراد من خالل الدين و العلمنة و التنوير -

            علمنة " ألول مرة للداللة على قيام الدولة بمصادرة األديرة و األراض ي و أوقاف الكنيسة، 

تستانتي، و استيالئها على الوظائف التى كانت تسيطر عليها و استمالكها عقب اإلصالح البرو 

الرقابة كما يشير املصطلح إلى انتزاع حيز ترابي أو مؤسسة من كنف  (1)الكنيسة تقليديا،

 1648القانونية للكنيسة، و ظهر املصطلح إبان مفاوضات السالم فى ويستفاليا عام 

ميالدية، و هو يشير إلى علمنة الثقافة انطالقا من أزمة املجتمع اإلقطاعي و نشأة املجتمع 

و االقتصادية  الحديث، ثم اتجه املفكرون إلى إعادة تأسيس الحقول العلمية و السياسية 

املرجعية الدينية، فصار املصطلح مرادفا النتزاع مقاطعات املعرفة من  على أسس غير أسس

السلطة الدينية، و هو يتميز عن العلمانوية التى تعني تيارا إيديولوجيا يهدف إلى تنقية 

            املجتمع من أي أثر من آثار الدين و توجيهه نحو اإللحاد، و مع نهاية القرن التاسع عشر 

العشرين صارت العلمنة تؤكد على الطابع الحاسم لعقلنة كافة املجاالت  و بداية القرن 

 االجتماعية، و تجعل من الدين مرجعية محدودة األهمية فى الفعل الفردي و الجماعي. 

_________________________ 

ة ، ت، محمد شيا، بيروت،املنظمة العربياألديان العامة فى العالم الحديثخوسيه كازانوفا، ( 1)

 .      27ص ،2014للترجمةـ 



26 

برلين -المانيا  /والسياسية  االقتصادية ،إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية   

ن و الفالسفة، و و هذه النتيجة جاءت بعد نقاش طويل قاده الكثير من األدباء و املفكر   

و املالية، و جاءت  الذين انتقدوا أداء الكنيسة، و تحالفها مع جماعات املصالح السياسية

 لألفراد.بعده حركات اجتماعية انتقدت هذه السيطرة على الحياة اليومية 

و هكذا فقد اتفق الكثير من علماء االجتماع و الفالسفة على فكرة العلمنة أمثال سبنسر   

        و جورج زيمل،  و كارل ماركس، و توينبي، و تايلر، و أ كونت، و ماكس فيبر، و هربرت ميد،

املفكرين  ر منكثيو يبدو أن فكرة العلمنة قد انتشرت بسرعة فائقة، اقتنع بها  (1) و دوركايم.

 و الجامعيين و كأنها موضة علمية جديدة، يبدو متخلفا كل من وقف ضدها أو جهلها.

و رغم شبه اإلجماع عليها فال نصادف قبل الستينيات محاوالت القتراح صيغ محددة قائمة   

ت على التجربة لنظرية العلمنة، و فى تلك  الفترة برزت العيوب األولى لهذه النظرية، كما برز 

االنتقادات األولى، و للمرة األولى أمكن فصل نظرية العلمنة عن أصولها اإليديولوجية فى 

الحديثة املستقلة ذاتيا  النقد التنويري، و التمييز بين نظرية العلمنة بوصفها نظرية التمايز

كون للنظامين الديني و الزمني، و بين املقولة التى ترى أنه نتيجة سيرورة التمايز الحديث ست

التآكل التدريجي للدين ثم اندثاره، و لم تفرض نظرية العلمنة الوظيفية الجديدة كما صاغها 

للدين فى  و لم تفترض األفول الحتمي  "توماس لوكمان" فى كتابه " الدين غير املرئي"،

     و خصخصته  العامة التقليدية املجتمعات الحديثة، بل مجرد فقدانه وظائفه املجتمعية

و هذا يعني فقدان وظيفة الضبط االجتماعي التى كان يقوم بها الدين، هذه  (2)يشه،و تهم

                  الوظيفة التى  كانت مندمجة بقوة فى عملية التنشئة االجتماعية، التى تقوم بها األسرة 

 التى كانت مندمجة أكثر مع املؤسسة الدينية. و الجماعة القرابية

تستند نظرية العلمنة جوهريا إلى فكرة التحديث، و تحرر  ة:مراحل نظرية العلمن -

الدولة و االقتصاد و العمل و تمايز الدين، و خصخصته و تهميشه، ثم فكرة االنحسار 

                التدريجي للدين، ثم أفوله و اندثاره، و لقد أدى انهيار الدين إلى ظهور التمايز الداخلي،

 الذي صار قائما بذاته ألول مرة، و اتجه نحو" الواقعي"و ظهور التباين بين الديني و الزمني، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هيئة أبو أبو ظبي، ، ت، عز الدين عناية، علم االجتماع الدينيسابينو أكوافيفا أنزو باتش ي،  (1)

 . 154، ص2011، 1بي للثقافة و التراث، طظ

 .43،ص،صخوسيه كازانوفا، مرجع سابق، ( 2)
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االستقاللية بعد التصادم، و صار أقل مركزية، و متمركزا على وظيفته، و فاقدا للكثير من 

الوظائف غير الدينية، و لم يعد قادرا على االضطالع بها بفعالية، خاصة مع نمو الرأسمالية 

               الحديثة  و الثورة العلمية و اإلصالح البروتستانتي الذي أدى إلى تخريب مزاعم الوحدة

و القداسة و الجامعية و الرسولية للكنيسة، خاصة ملا اقترح اطالق أخالقيات علمانية 

جديدة، و اعتبرت البروتستانتية شكال من العلمنة الدينية الداخلية، باعتبار أن املضامين 

ثانية فهي كانت تلك املرحلة األولى، أما املرحلة ال (1) الدينية أخذت شكال علمانيا متمأسسا.

أفول املقولة الدينية، إذ أن االدعاء باندثار الدين فى العالم الحديث هو فكرة منتشرة عند 

أغلب علماء االجتماع، و هي ادعاءات ال تستند إلى أية أدلة تجريبية كافية، و منذ الحرب 

و العالم بعض النمو، أأغلب مناطق في العاملية الثانية شهدت أغلب التقاليد الدينية 

                   التمدن، مع أفول سريع للديانات البدائية، زخمها رغم تزايد التصنيع وحافظت على 

 الشيوعية، و فى معظم أوربا الغربية. و انحسار مباغت للدين فى الدول 

أما فى أمريكا فهناك الحديث عن صعود الدين و نموه منذ بداية القرن الثامن عشر و ليس   

أمام ذلك لم يشعر األوربيون بأنهم مجبرون على التشكيك بمقولة العلمنة  عن تراجعه، و

وظائفه  على ضوء الدليل األمريكي املضاد، غير أن الدين األمريكي صار علمانيا باعتبار

    (2) أوربا.العلمانية البحتة، خاصة و أنها لم تشهد كنائس قيصرو بابوية كما شهدت 

توصل الفالسفة إلى أن الدين مؤامرة تاريخية كبرى صاغها الكهنة و الحكام إلبقاء  و قد   

الشعب خاضعا جاهال مقموعا، و هكذا فضح عصر التنوير املتطرف زيف النصوص 

 (3) املقدسة و انحراف الكهنة.

أما املرحلة الثالثة فهي مرحلة خصخصة الدين، إذ صار الدين شأنا فرديا، و اختيار أي   

 هو شأن فردي، و اإليمان أو عدم اإليمان هو مسألة شخصية. ةديان

و فيما يخص العالقة بين الفرد و الجماعة، و العالقة بين العام و الخاص، نالحظ بأن   

الفردية شكلت أحد خصوصيات التاريخ الغربي و أساس كل عمل اجتماعي فيه، لقد 

 ق، و مع الصراع بين الفرديلخضوع للمطاختلطت الحداثة السياسية مع تحرير الفرد من ال

________________________ 

 .36، 41 ،42سيه كازانوفا، مرجع سابق، ص،ص،(  خو 3) (2) -(1)
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و الشمولي، لنصل فى األخير إلى بناء دولة الفرد و املواطن، و تحقيق مقولة الشخص العام 

خشية تشتت الجماعة، و هي أساس فكرة التفويض التى تعزز مكانة السياس ي، و يجعال من 

        الحاكم املمثل الطبيعي للجماعة، و صاحب السلطة املطلقة املستندة إلى الصالح العام،

دة من قدرته على فرض نفسه، و فقا للحق ضد املصالح الفردية، فالسلطة و املستم

السياسية تأتي من التفاعل بين األفراد، و تأتى العلمنة من التمييز بين إرادة هللا و إرادة 

   (1)األفراد 

و قادت هذه املفاهيم و املبادئ إلى فكرة العقد االجتماعي، فاملجتمع البشري هو تالقي   

بيق امليثاق االجتماعي ت البشرية، هذا ما يعطي مفهوما جديدا للتمثيل، من خالل تطاإلرادا

دولة املواطنة، دولة مثل املواطن، و الدولة هي يمما يقدم مفهوما جديدا للتمثيل، فاملمثل 

 ( 2) التوافق و التفويض.

ما يعطي مفهوما آخر للضبط االجتماعي، الذي سيتحول من ضبط الجماعة القرابية  و هذا  

خالل  إلى الجماعة الدينية، إلى الحالة التمثيلية التى تحدثنا عنها، فاملواطن يتنازل من

التفويض عن سلطة الضبط االجتماعي و الديني التى كان يمارسها إلى ممثليه فى املجال 

تتحول أدوات الضبط إلى األدوات السياسية، و سيستعمل السياس ي السياس ي، و بالتالي س

       أدوات قانونية و مدنية لتحقيق الضبط الذي يناسب مشروعه االجتماعي و االقتصادي 

 و السياس ي.

إن الدولة الغربية الحديثة التى تقوم على مبدأ العقد االجتماعي و الديمقراطية التمثيلية     

علمانية، البد و أن تعتنق التعددية الفردية و تعددية الجماعات، ذلك أن و الديمقراطية ال

ديناميات الجماعات فى مثل هذه الدول تؤدي إلى إيجاد تجمعات اجتماعية اقتصادية دينية 

ذات طابع سياس ي، هذا ما يشكل املجتمع املدني الذي سيتميز عن الدولة، و كلما تقدمت 

 حاجتها إلى وساطة هذه التجمعات اإلنسانية.  الدولة فى طريق املأسسة زادت 

___________________________ 

 . 33،36، ص،صنفس املرجع  (1)

مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ، ت، شفيق محسن، الدين فى الديموقراطية( مارسيل غوشيه، 2)

 .56ص ، 2007، 1ط
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يمليه غياب األنظمة املخالفة له، و ما يعيد تشكيل صورة  ى الذىو فى قلب التحول العامل  

التبعية للدين عن امتالك معني سياس ي  توقفاستقاللية الجماعة البشرية عن الدين، هو 

    مقبول، و لم يعد الخضوع  للعالم اآلخر فى سلطة دنيوية يعني شيئا ألحد أو مقبوال لديه،

ناك أي أوامر إلهية ترسم مستلزمات الحياة و تبني و تحول اإلخالص إلى الدولة، و لم تعد ه

 ( 1) و االستقاللية عن الدين. موجهات الفعل و معايير السلوك، و هذا من نتائج فكرة العوملة

   و فى مقابل التحول فى املجتمع املدني حصلت تحوالت فى املعتقد التى تحولت إلى هويات،   

و تحولت االنتماءات إلى مكونات لهوية فردية، و ذلك تحت راية الديمقراطية، و جرى إعادة 

تحديد اجتماعي للفرد، تبعا لحقوقه أو مصالحه، و قد صاحب ذلك تغيير أساس ي فى أشكال 

على الطريقة الجديدة  عالقته بنفسه و إدراكه الداخلي ملكونات شخصيته، و قامت الهويات

و تعوده اعتناق املفاهيم السائدة لدى  الفرد من خصائصه الفردية، من خالل تحرر 

الجماعة التى ينتمي إليها، و بذلك فإن الفضاء االجتماعي الجديد لهذه الهويات ينتظم عن 

 (2) يكمن جوهر هذه الهويات فى االنضواء داخل مجال تعددي. حينو فى  طريق االختالف،

ف أدوات ضبط اجتماعي مختلفة، و متماشية مع حالة و تستدعي حالة التعدد و االختال    

التعدد، و مع حالة الفردية و االختالف، هذا يعنى إعطاء أدوار أكثر نوعية للمجتمع املدنى، 

 و لرجل السياسة ممثل هذا املجتمع. 

و هكذا يبدو أن الفكرة الدينية تتأثر بالحركة الثقافية و الفكرية و االجتماعية لكل     

، و أن الدين املحرف عن أصوله يتجه نحو خدمة مصالح الفئات القوية السياسية مجتمع

و املالية و الدينة، فيتحالف الجميع ضد مصالح الضعفاء، و ملا تكون الفكرة الدينية محرفة 

فهي تثير تساؤالت فكرية و فلسفية عميقة تشكك فيها أوال، ثم تدفع الكثير إلى التخلي عن 

 لعداء للدين، لذا ظهرت فكرة اإللحاد، و فكرة خصخصة الدين. الدين، و تعميم ا

 و قد اعتبر دوركايم أن عبادة الفرد هي الشكل االجتماعي الجديد للدين الذي أوجدته    

 ( 3)املجتمعات الحديثة لنفسها. 

الدين، و موت اإلله يبقى محصورا فى مناطق  الحديث عن تراجع الفكرة الدينية و أفول ف  

 ثقافية محدودة و ال يمكن تعميمه، فمحاربة املؤسسة الدينية فى الفكر الغربي، أدى مع

_____________________________ 

 .11، 14،12نفس املرجع، ص، ص(3) (2) (1)
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ذلك من و اعتبار  الوقت إلى خصخصة الدين و حصره فى العالم الفردي لألشخاص،  

ع، لكن املغالطة التى راح يالحريات الفردية، و ال يمكن بأية حال فرض أية ديانة على الجم

الغياب الكلي مضمونه وراءها بعض الفالسفة و املفكرين هي تعميم هذا االستنتاج، الذي 

و املجتمع عامة، و بالتالي غياب دوره فى الضبط  فردللفكرة الدينية فى الحياة اليومية لل

الجتماعي، بينما نالحظ من جهة أخرى اهتمام بعض العلماء و الباحثين بدور الدين مثل ا

دور البروتستانتية فى نشوء النظام الرأسمالي،  دوركايم و أ.كونت، و ماكس فيبر الذي الحظ

الجتماعي فى اأوربا، زيادة على بقاء أثر الدين فى الضبط في رغم محاربة املؤسسة الدينية 

و فى الشرق اإلسالمي، و فى إيران  املجتمعات املحيطة بأوربا فى الهند و باكستان، الكثير من

 فى التغيرات التى حدثت فى يوغوسالفيا و اإلتحاد السوفييتي.                 هخاصة بعد الثورة، و دور 

صار املشتغلون فى الحقل الديني أكثر جرأة من أي وقت مض ى، و صاروا فقد و بالعكس،    

و للحرب متعددة األبعاد  أكثر ثقة فى مبادئهم الدينية، فبعد استيعابهم للهجومات السابقة

التى مورست فى حقهم، استعادوا الثقة فى أنفسهم  و ربما تجاوزوا حالة الخجل التى كانوا 

، فشرعوا فى الهجوم املضاد على املبادئ التى حاربتهم، خاصة ملا الحظوا األزمات عيشونهاي

 قة التى تتخبط فيها املجتمعات املعاصرة، فصاروا يقدمون الدين بديال إلنقاذ البشرية.العمي

إن قول بعض الرواد بانحسار الدين فى املستقبل  :تقييم و نقد أطروحة العلمنة -

أمثال دوركايم و ماكس فيبر و كارل ماركس و بأن العلمنة ستمض ي فى التوسع، مع االعتماد 

و تأثيرها  مقابل فقدان املؤسسات الدينية جانبا كبيرا من نفوذهاأكثر على العلم، فى 

 االجتماعي و السياس ي فى الغرب، ال يعني بالضرورة انتشارها  و انتصارها فى الغرب، و هذا ال

يعني ترادف العلمنة و الحداثة، فموقع الدين فى الغرب أكثر تعقيدا مما يظن العلمانيون، 

        و الروحية تؤثر كثيرا فى حياة األفراد و فى أفعالهم و مساراتهم فمازالت املعتقدات الدينية

و حوافزهم، فكثير من الغربيين يؤمنون باهلل و يمارسون هذا اإليمان بأساليب مختلفة خارج 

املؤسسات الدينية، و يمكن القول بأن عدم االنتساب للمؤسسات الدينية ال يعني فى املقابل 

غم تراجع أثر املؤسسات الدينية فى الغرب فقد نشأت فى العقود األخيرة ارتفاع العلمنة، و ر 

أعداد كثيرة من الحركات الدينية الجديدة خاصة فى الواليات املتحدة األمريكية مستعينة 

بالتلفاز و وسائل اإلعالم، مشكلة اليمين املسيحي الجديد القريب من مواقع صنع القرار التى 
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  و األزمة األخالقية فى املجتمع األمريكي، حية، ردا على قيم العلمنة تعبر عن األصولية املسي

  (1) و األمر نفسه فى العالم اإلسالمي.

ثم أن الخروج من الدين ال يعني التخلى عن املعتقد الديني، و إنما الخروج من عالم يكون    

ية االقتصادية فيه الدين منظما بنيويا، يوجه الشكل السياس ي للمجتمعات، و يعين البن

للرباط االجتماعي، فاملجتمعات الخارجة عن الدين هي املجتمعات التى يمكن فيها اعتبار 

 العامل الديني بنية فوقية باملقارنة مع بنية تحتية تعمل فى غيابه على نحو تام، و فى

املجتمعات التى سبقت هذا الحدث، يشكل العامل الديني جزء ال يتجزأ من النشاط 

االجتماعي، فالخروج من الدين هو االنتقال إلى عالم يستمر وجود األديان فيه، و لكن ضمن 

 ( 2) شكل سياس ي و تنظيم جماعي لم تعد تعنى بتحديدهما.

لعنصر الديني القديم إلى عنصر آخر إن الخروج من الدين هو على أبعد تقدير تحويل ا    

و الدنيوة، إنهما  غير الدين، و هذا هو السبب الذي من أجله طعن فى مختلف أنواع العلمنة 

 ال تأخذان بالحسبان املؤدى النهائي للسياق. 

إن الخروج من الدين يتواصل من حيث كان قد ابتدأ، بل هو يصل إلى فمن جهة أخرى     

حديث عن تحول فى الثقافة األوربية، بينما تساءل آخرون عن حرمان نسب مذهلة دفعت بال

و انهيار العبادات، و تناقص اإلرشادات الربانية، و ربما اضمحالل  أوربا من الكنيسة،

  (3) املؤسسات الدينية.

فالكنائس لم تعد فعليا تتمتع بالسلطة فى تحديد اإليمان، و ال نقول فى فرض أركان     

هي أقل شأنا من ذلك بكثير فيما يخص تحديد الخيارات السياسية أو ضبط العقيدة، و 

األخالق و هذا يعني أن التغيير لم يكتف بالظهور بمظهر عدم االرتباط أو عدم اإليمان، بل 

و الشخصانية   شمل شروط استقامة املعتقد، لقد أدخل هذا التغيير الفردانية فى املعتقد

 (4)ن الدين يقوم اآلن بتغيير الدين نفسه فى نظر أتباعه.فى اإلحساس، فمسار الخروج ع

 و فى نفس الوقت يتزامن الخروج من الدين مع العودة إلى اكتشافه، و يترافق األمران سوية   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، 1العربية، طمركز دراسات الوحدة بيروت، ، ترجمة فايز الصباغ، علم االجتماع، أنطونى جيدينز (1)

 .595 -588،ص، ص 2005،

 .27،34،37،47،46( مارسيل غوشيه، مرجع سابق، ص ص ص4( )3()2)
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فى سيرهما، فمن جهة هناك املجهود التنظيري الذي يغوص بجرأة حتى فى األمور التاريخية، 

 بين البشري  و انبثاق معاني تحدد سلوك البشر من الخارج، و يحدد فكرة االجتماع النهائي

 و اإللهي، و توجيه هذا التاريخ نحو حل كل متناقضات العلم املطلق. 

 و انجرفت في إن العلمنة ذات الطراز القديم لم يتم تجاوزها بسبب ارتفاع معدل اإليمان،

إعادة تحديد معلمها نتيجة نضوب دفقها، و يكمن صميم التناقض فى إعادة التحديد هذه 

ملكبوتة من قبل، و ما يعيد األديان إلى الواجهة، و مهما خصصت مكانا مميزا للديانات ا التي

 بدا ذلك غريبا، هو تراجعها بالذات.

و ما دفع بالعلمنة إلى الصدارة هو ما نراه فى أوربا من صدام بين اإلضعاف املتواصل  للعامل 

م الديني و موجة اجتماعية تاريخية معاكسة قادمة من املناطق املجاورة، و نقصد بها العال

اإلسالمي و تأثيره فى الذين يقيمون على أرضنا، و رغم ذلك فإن أوربا املسيحية ال تتحرك 

بمثل تلك الحماسة، و تشبه " العودة إلى الدين" حالة تكيف اإليمان مع الظروف املعاصرة 

للحياة االجتماعية و الشخصية أكثر مما تأتي من التنظيم الديني لحياة اإلنسان، و يمكن 

لتنشيط اإليمان فى هذه الحالة دور حقيقي فى صناعة الفرد، إنه يحل نظام اإليمان  أن يكون 

الشخص ي محل سيادة تقاليد الجماعة.. إن خصوم الدين تسهم فى إعادة إحياء العامل 

الديني، و مهما تكن الحالة الحقيقية لهذه االنبعاثات، فإن اإلحساس بها قوي جدا ال سيما 

انيا يبحث عن هويته، و تعيد إليه فى الوقت نفسه سببا ظاهريا أنها تباغت فريقا علم

لوجوده، و إذا تحدثنا عن إضعاف الكنائس، باملقابل هناك نضوب مماثل للمصادر الفكرية 

و الروحية للعلمنة املناضلة، و إذا عددنا النقاط التى تمتلكها العلمنة لنالحظ الضعف الذي 

و الوطنية و األخالق.. و هكذا  ألمة، الجمهورية أي املواطنة أصابها، العلوم، العقل، التقدم، ا

 (1) و بموازاة تهميش الكنائس، صارت العلمانية شيئا فشيئا حدثا بال مبادئ.

فى هذا النقاش املنافسة بين نماذج دينية و إيديولوجية تحاول أن تقدم نفسها  نالحظو    

م الحياة اليومية اقتحانماذج تعمل على  بديال مقبوال و ناجحا أمام باقي البدائل، و هي

 لألفراد، و تقتحم نظام العالقات التى يقيمونها، و مبادئ املعامالت التى يستندون إليها،و هذا

 األمر ال يتحقق إال بتحطيم البنيات العقدية السابقة، و التحول من أنظمة الجماعة، أي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .33نفس املرجع،ص  (1)
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بذلك يتم إضعاف و  الجماعة إلى نظام اإليمان الشخص ي،  عتمد علىنظام الضبط املمن 

 حاسب الجماعة عليه.                   ت دور الجماعة فى عملية الضبط، و يصير اإليمان خيارا شخصيا ال

 إن التشكيك فى العقائد الدينية بالطرق التى ترمي إلى تهديمها أدى إلى تراجعها فى نفوس   

األفراد، و فى نفس الوقت أدى ذلك إلى البحث عن البدائل لتعويض ذلك الفراغ، فكان األمر 

    مزيجا من عدة بدائل، املواطنة و العقائد السياسية، و األخالق و التعليم، هذا إذا لم

نتحدث عن قدرة هذه البدائل على تحقيق الضبط املستهدف، و تغطية الفراغ الذي يخلفه 

الحياة اليومية لألفراد، و هذا يجعلنا نعيد النظر فى االعتقاد الذي كان عند  فى غياب الدين

دوركايم و غيره، فى أن " تنظيما علميا معقلنا و علمنة مبكرة كافيان إلبعاد أي تأثير للدين، 

أو على األقل اكتشاف البدائل املعقلنة لهذه املفاهيم الدينية التى كانت لفترة طويلة ممرا إلى 

و هنا تبدو أيضا صعوبة ابتعاد العلمنة عن الدين، فهي فى ( 1) ملثل العليا األكثر ضرورة"ا

و استنباط القيم  الوقت الذي تحاول إزالته و تقديم بديل عنه تلجأ إليه فى اكتشاف

 األخالقية التى كانت تؤثر  فى أفعال األفراد و فى عالقاتهم  و قناعاتهم الفكرية. 

ر" متفائال كثيرا من نتائج العقلنة، و كان متخوفا من نظام املجتمع الحديث و لم يكن "فيب   

الذي قد يدمر الروح اإلنسانية عن طريق تنظيم و تقنين كل مجاالت الحياة، بما فيها اآلثار 

و رأى بأن طموح   الخانقة الالإنسانية للبيروقراطية، و تداعياتها على مصير الديموقراطية،

لتقدم و الثروة و رفض العادات املوروثة و تبني العلم و التقنية أدي إلى عصر النهضة في ا

 (2) مخاطر جديدة لإلنسان.

و االستقرار   و تشدد املدرسة الوظيفية على أهمية اإلجماع األخالقي في الحفاظ على النظام   

ين يؤكد في املجتمع بإشتراك أغلب الناس في القيم نفسها، و كان "دوركايم" يعتبر أن الد

   (3) تمسك الناس بالقيم االجتماعية الجوهرية، و يسهم في صيانة التماسك االجتماعي.

و كان رواد علم االجتماع الحديث و منهم دوركايم يعتقدون أن تأثير الدين سينحسر مع   

 تطور املجتمعات الحديثة، و سيحتل مكانه التفكير العلمي الذي سيجيب على تساؤالت 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .79( خوسيه كازانوفا، مرجع سابق، ص 1)

 .74،582( أنطوني جيدينز، مرجع سابق، ص،ص،3( )2) 
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الناس فيما يخص تفسير العالم الخارجي، ويتفق مع ماركس في أن الدين التقليدي هو على 

دوركايم: " لقد ماتت اآللهة القديمة" رغم اعترافه بأن الدين  وشك االختفاء، و يقول 

 سيستمر بأشكال بديلة، و لم يتخذ موقفا واضحا من هذه األشكال البديلة للدين، غير أنه

               و السياسية مثل الحرية  القيم اإلنسانية في محور أملح إلى أن الشعائر البديلة ستدور 

 (1)االجتماعي. و املساواة و التعاون 

في الغرب، فإن العلمنة لم تنتصر نهائيا،  ةفرغم تراجع سلطة الدين و تراجع دور الكنيس    

فاملمارسات الدينية ما زالت موجودة في الواقع، كما يجب الحذر من تعميم الواقع األوربي 

على املجتمعات اإلنسانية في العالم، و في نفس الوقت فإن املبالغة في االعتماد على 

 يقود العالم إلى مشاكل جد معقدة.العقالنية، و النظر إلى العالم من زاوية العقالنية فقط س

فالعقل الغربي املحصور في البحث عن الوسائل بوصفها غايات في ذاتها يقود العالم نحو     

و الجينات بدون حكمة، فاإليمان هو البعد  الدمار، بسبب استغالله للذرة و الصواريخ

الثالث لكل عقل متكامل، فال العلم في بحثه عن األسباب، و ال الحكمة في بحثها عن الغايات، 

هو و الحكمة، لذا ف يصالن إلى غاية نهائية، يبدأ اإليمان مع الوعي الواضح بحدود العقل

افسا للعقل و ال يحد منه، إنما و هذا اإليمان ليس منضروري النسجامهما و وحدتهما، 

  (2)اإليمان هو عقل بال حدود. 

الصناعي، هكذا ينظر أيضا أالن توران إلى العقالنية الغربية التي أدت إلى انهيار املجتمع    

تستغل املوارد  فهو كقصر من الرمال ينهار أمام أعيننا، لم نعد نؤمن بثقافة بروموثية

التي تنهض من البؤس ضارة التكنيكية، لم يعد لصورة اإلنسانية الطبيعية التي ال تنفد و بالح

بفضل العمل، و تتقدم في تطور صاعد نحو الوفرة و تحرر الحاجات، أي تأثير فينا، لم نعد 

 نبحث عن املعنى في التاريخ، و أخالقنا لم يعد يمليها علينا احترام األب و التعارض بين اللذة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .72نفس املرجع، ص (1)

، 2002، 3أنور مغيث، القاهرة، دار الشروق، ط ،ت: منى طلبة وكيف نصنع املستقبلروجي غارودي، (2)

 .200ص 
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و الفرح، لم يعد الدين العلمانى اشتراكيا أو  املدمرة و الطموح أو التوفير كمصدر للربح

يبدو كإيديولوجيا تستخدمها الطبقة السائدة كي تفرض تراكم رأس فهو رأسماليا للتقدم  

  (1) املال.

االجتماع الغربي الكالسيكي ليس فعاال في دراسة مجتمعات لقد الحظ أالن توران أن علم     

            العالم الثالث، و يقدم للمجتمع صورة نمطية ال تتغير، لذا طور سوسيولوجيا التنمية، 

 (2)و هنا تلعب الدولة دورا استثنائيا في هذا االنتقال.

و يعمل   يء ألن ينتظمفمن  املستحيل أن نطلق كلمة حديث على مجتمع يسعى قبل كل ش     

طبقا لوحي إلهى أو جوهر قومي، و ليست الحداثة مجرد تغيير أو تتابع أحداث، إنها انتشار 

ملنتجات النشاط العقلي العلمية، و التكنولوجية، و اإلدارية، ألن فكرة الحداثة تحل فكرة 

ياة الخاصة بكل العلم محل فكرة هللا في قلب املجتمع و تقصر االعتقادات الدينية على الح

فرد، ثم أنه ال يكفى أن تكون هناك تطبيقات تكنولوجية للعلم كي نتكلم عن مجتمع حديث، 

     العقلى من الدعايات السياسية أو من االعتقادات الدينية، (3)ينبغي أيضا حماية النشاط 

ن اإلدارات و أن ال تكو  و املحسوبية و الفساد،ة و أن يحمى القانون هذا النشاط من املحابا

             العامة و الخاصة أدوات لسلطة شخصية، ينبغي الفصل بين الحياة العامة و الخاصة، 

 و بين الثروات الخاصة و ميزانية الدولة. 

 لكن هل يمكن اختزال الحداثة في العقلنة؟ هل هي تاريخ تقدم العقل؟ أي تاريخ تقدم   

 النتماءات و الثقافات التقليدية، و ما يميز الفكرالحرية و السعادة؟ و تدمير العقائد و ا

الغربي هو إرادته في االنتقال من الدور املحدود للعقالنية إلى املجتمع العقالني األكثر شموال، 

 الذي يتجاوز النشاط العلمي و التقني إلى الحكم و إدارة األشياء، فالعقل يكون في خدمة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .نقال1998الهيئة العامة لشؤون املطابع األميرية،  القاهرة،  ، ت، أنور مغيث،نقد الحداثةأالن توران،  (1)

   Alain touraine.Lettres à une étudiante. Paris.seuil.1947.pp8.12 عن

. Paris.Du Culot.1976.p14Les sociétes indépendanteAlain touraine.(2) 

 (.44-29، مرجع سابق، ص،ص )نقد الحداثة( أالن توران، 3)
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مصلحة األفراد و لذاتهم، و أحيانا يكون سالحا نقديا ضد كل أشكال السلطة و منها السلطة 

 الدينية التي سحقت الطبيعة البشرية.

                    و املفهوم الغربي للحداثة يفرض تحطيم العالقات االجتماعية و املشاعر و العادات

 (1)و االعتقادات، و أن فاعل التحديث هو العقل و ليس فئة أو طبقة اجتماعية،

و ال ينبغي أن يكون هناك هدف للسياسات االجتماعية للتحديث سوى إخالء الطريق   

       و العوائق الجمركية،  للعقل بإلغاء اللوائح و قوانين الحمايات الخاصة بالطوائف املهنية

و يقول أنصار الحداثة أنه ال املجتمع و ال التاريخ  (2)و بإمكانيات التنبؤ و تأهيل الكفاءات، 

و ال الحياة الفردية تخضع إلرادة كائن أسمى يجب اإلذعان له أو يمكن التأثير عليه بالسحر، 

مما و املجتمع ليس عقالنيا و الحداثة تفرق أكثر  (3)الفرد ال يخصع إال لقوانين طبيعية،

كالم صحيح و في األخير نسبي، في األول ألن املجتمع املوحد على عقيدة واحدة هو  (4)توحد" 

عقالني، لقد استبدلت فكرة الفعل التحديثي بفكرة الحداثة، فالفعل التحديثي يعبىء قوى 

غير حداثية، و يحرر الفرد و املجتمع الذي ما زال حبيس القوانين غير الشخصية للعقل 

  (5) ان حبيس القانون اإللهي.بعدما ك 

و رغم مستويات العلم التى بلغتها البشرية فى أيامنا هذه و رغم أنها ابتعدت كثيرا عن أشكال    

العبادة البدائية فإنها اتجهت إلى أشكال أخرى من العبادات، و هذه األصناف من العبادات 

تحققت بعد الفراغ الروحي الذى صارت تعيشه الكثير من املجتمعات املعاصرة، هذا الفراغ 

و عبادة النجاح و التفوق،   ذى استبدل بعبادة الشهرة و األهواء و النجومية وحب الظهور ال

و عبادة املال و الذهب و عبادة شهوات الجسم كلها، و عبادة األشخاص سواء كانوا 

مسؤولين كبارا أو رؤساء أو غيرهم ممن يظن أنهم يدفعون شرا أو يجلبون خيرا، و من دونها 

لك يخضع ألوامرهم مهما كانت ت ال يمكن تحقيق طموح أو تلبية حاجة فيستسلم لهم و

األوامر شرعية أو غير شرعية أخالقية أو غير أخالقية، هكذا ظهرت هذه األصناف من 

العبادة ليس لها طقوس كما فى أشكال العبادة الكالسيكية، إنما تحمل الكثير من أشكال 

 و الخضوع لألوامر، و االعتقاد بأن هذه األشياء كلها   الطاعة العمياء و االستسالم، و الخوف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(138) (44-29، مرجع سابق، ص،ص )اثةنقد الحد( أالن توران، 5( )4،1)
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و السبب فى حصول رزقها و قضاء    هي سبب وجودها و استمرارها فى الحياة، و سبب نجاحها 

   (1) مصالحها، و ليست أسبابا ساقها هللا إليها لنيل ما كتبه لها.

و هذا التشوه فى النظرة إلى الفكرة الدينية موجود بعدة أشكال فى التاريخ، لكن فى عصرنا   

و الجدوى  هذا صار مدعما بالفكر العلمي  بتصدر بعض الباحثين الجدال فى وجود هللا، 

من ممارسة الدين الذي يمكن التخلي عنه تماما ألنه يعيق حرية اإلنسان، هذه الحرية التى 

حقوقه الطبيعية األساسية، و قد كانت محاربة الفكرة الدينية امتدادا ملحاربة تعد أحد 

و محاربة  البنيات القرابية التقليدية خاصة العائلة، ألنها هي الحاضنة األولى للفكرة الدينية،

 القيم الدينية و االجتماعية التى تقوم عليها.      

ظر فى كل ش يء، و فى كل النظريات  و األفكار و يتجه الفكر ما بعد الحداثى إلى إعادة الن  

السابقة، و فى كل ما اعتبر مسلمات فى الفكر اإلنساني، و يتجه نحو إعادة تشكيل الحقيقة 

دون أي تحفظ اتجاه هذه املسألة أو تلك، مهما كان ادعاء ذلك التحفظ، سواء كان بدعوى 

تجريبية، أو أنها حقائق دينية أو  القداسة، أو بدعوى االستناد إلى حقائق و قوانين علمية

 غيرها.  

           و يرى هذا االتجاه بأن املفكرين االجتماعيين الكالسيكيين رأوا بأن للتاريخ شكال محددا  

و مسارا مستمرا، و سيرورة هادفة، و أن هذه األفكار الكبرى قد انهارت، و أن فكرة التقدم 

ليس حتما على املجتمع البشري أن يتبنى اإلشتراكية  فى التاريخ صارت عديمة املغزى، و أنه

و االتصال التى تنتزعنا  أو العقالنية الفيبيرية، و ما يتحكم فى عالم اليوم هو وسائل اإلعالم 

من ماضينا، و من جوانب كثيرة فى حاضرنا، و أن مجتمع ما بعد  الحداثة يتسم بدرجة عالية 

              املتداولة،كما أننا نعيش عاملا يتشكل  فكار و القيم من التنوع و التعدد، و هو زاخر باأل 

و االستهالك جماعي و املدن كبرى، و الدول  و يعاد تشكيله باستمرار، فاإلنتاج جماعي

            بوليسية مسيطرة، و العقارات السكنية واسعة، و الدولة الوطنية بدأت فى االنحسار، 

                    و الالمركزية  و التنوع و التباين، و الحراك و االتصال و تصاعدت مستويات املرونة

 و املواقف الذاتية مفهوم الذات و املشاع و التدويل، و فى هذه األثناء تتعرض الهويات و

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1، القاهر، دار الكتاب الحديث،طسوسيولوجيا العائلة و التغير االجتماعي( ناصر قاسيمي، 1)

 .150،ص 2013
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لسلسلة من التحوالت، هذا ما يوحي بأننا فى عصر جديد، فحتى املمارسة السياسية يعاد 

النظر فيها، و الديموقراطية بمفهومها الحالي و األحزاب السياسية بحد ذاتها و البرملانات ال 

تشكل األساس الكافي التخاذ القرار الجماعي، لذا يجب إعادة النظر فيها و تفعيل الهيئات 

  (1) .ية، و تفعيل النقاشالجماع

                           و هذا التوجه الفكري و العملي مس أيضا األديان فى العالم، و بهذا املنطق فالدين  

و املمارسة  و املمارسة الدينية يتجهان من الشأن الجماعي إلى الشأن الشخص ي، فالعقيدة 

، و ليس على الجماعة أو غيرها أن تفرض ديانة ما على االدينية شأن شخص ي و ليس جماعي

                 األفراد، و ال شكل ممارستها، و ال ضرورة ممارستها فى مؤسسة دينية ما مثل الكنيسة 

خضع يو املسجد، و ال ممارستها جماعيا، فالدين اختيار شخص ي و ممارسة شخصية  

       هذا االتجاه قد ميع حالة الضبط االجتماعي لالختيارات الشخصية، و بهذا املنطق يكون 

و الديني، فليس من املمكن فرض قواعد لضبط أفعال األفراد ما دام مجتمع ما بعد الحداثة 

قد ميع قواعد الدين و السياسة و التقاليد و غيرها، و قام ببعثرة كل مراكز التأثير فى املجتمع 

تصادي، و صار إنسان ما بعد الحداثة يخضع الديني و اإليديولوجي و الثقافي و االق

الختياراته الشخصية و ألهوائه، و بعيدا عن كل أشكال التأثير التى يمكن أن تفرضها 

 مختلف املؤسسات.

غير أن الطرح الثاني يرى بأن الدين قد صار عاما فى ثمانينيات القرن العشرين، بسبب    

فى بولندا، و الدين الكاثوليكي فى الثورة الثورة اإلسالمية اإليرانية، و حركة تضامن 

الساندينية التى انتصرت فى نيكاراغوا، و عودة األصولية البروتستانتية فى السياسة 

                   األمريكية، و كان الدين وراء أغلب األزمات فى هذه  الفترة  فى  الشرق  األوسط  خاصة،

و ظهرت حركات  اإلتحاد السوفييتى و إفريقيا،  و برزت مجددا صراعات األديان فى الهند و

مقاومة من أجل صعود املستضعفين، و اختار علي شريعتي األب الفكري للثورة اإليرانية 

 كتاب فرانز فانون " املعذبون فى األرض "  و ترجمه إلى الفارسية.

دة، إنما و الجديد املباغت فى مرحلة الثمانينيات ليس نشأة الحركات الدينية الجدي   

 استعادة الدين دوره فى الشأن العام، و هي التقاليد الدينية التى افترضت نظريات العلمنة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .717، 716أنطوني جيدنز، مرجع سابق، ص، ص ( 1)
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أنها صارت هامشية، و غير ذات شأن فى العالم الحديث، و لم يكن يخطر ببال أحدهم أن 

 ورة سياسية واسعة النطاق.األديان التقليدية تتمتع بما يكفي من الحيوية إللهام ث

و هذه املالحظة تجعلنا نتحول من فكرة خصخصة الدين إلى فكرة تعميم الدين فى العالم     

الحديث، و نعني بالتعميم أن التقاليد الدينية فى العالم الحديث صارت ترفض الدور 

               حددته نظريات الحداثة، و نظريات العلمنة، كماالهامش ي و ترفض خصخصة الدين 

و ترفض دورها املحدد فى الرعاية و العناية بنفوس األفراد، بل إعادة النظر فى النطاق 

 االقتصادي و السياس ي العام للدين، هذا ما ندعوه تعميم الدين.

ما يجعلنا نقول بأن توجهات العلمنة قد مو بذلك نستخلص أن الدين موجود ليبقى،     

صر التنوير، و أن األديان ستبقى قائمة بأدوار عامة بارزة فى تبددت، كما تبددت أحالم ع

النظر فى العالقة بين الدين و الحداثة، و دور األديان  دفعنا إلى إعادةالعالم الحديث، مما ي

   (1) فى املجتمعات الحديثة.

و قد يكون التوجه في مجتمعات ما بعد الحداثة نحو رفض األديان التي ال تتماش ى مع      

العقل و يغيب فيها املنطق، و األديان الخرافية، و مختلف األديان الشركية مثل عبادة 

الكواكب و عبادة النباتات و الحشرات و غيرها من املخلوقات، فلم يعد الناس حاليا يميلون 

هة، بل أغلبهم يعتقدون بوجود هللا، إله واحد يعبرون عنه بتعابير متباينة، لكن إلى تعدد اآلل

من أشكال الشرك الحديث ليس الوثنية بل النرجسية البشرية، و عبادة الفرد كدين للحداثة 

و أن أغلبها في طريق زالت كما تكهن دوركايم، و بمعنى آخر إذا كانت أغلب أنواع اآللهة قد 

سان العصر سيعوضها بأنواع من اآللهة التي تتماش ى مع طبيعة التغيرات التي الزوال، فإن إن

يعيشها، و التي منها ارتفاع مستوى الحياة و انتشار العلم، و زيادة وسائل الرفاهية، و بذلك 

ستصير الحياة املادية بما فيها عبادة املال و الشهرة و تأليه العلم سمة من سمات مجتمعات 

، و هي ال تعتبر آلهات أو ديانات باملعنى املباشر، لكن في مضمونها تحمل معانى ما بعد الحداثة

                     العبادة نظرا ألن إنسان ما بعد الحداثة يعطيها كل وقته و جهده و تفكيره و عواطفه، 

و يعتبرها هدفا لحياته و سببا لوجوده، و هو مستعد لفعل أي ش يء من أجلها، و سيكون 

 من الحياة املادية و بسبب السابقة بسبب امللل ر هذه األلهة إلى نفس مصير اآللهةمصي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .17،97،ص، ص ،مرجع سابقخوسيه كازانوفا،  (1)
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إلى أن ذلك لم يكن إال خدعة الحضارة املادية، االنسان األزمات املرافقة لها، فبعد أن ينتبه 

غاية الوجود قد فقدها في بوصلة الحضارة املادية فسيعيد حساباته من جديد، ليس  و أن

من أجل اإللغاء الكلي للدين إنما من أجل البحث عن الغاية الحقيقية من وجوده و التي 

و بالضبط في الحياة الروحية التي ستحقق  سيجدها في دين واحد صحيح على وجه األرض،

 االستقرار لحياة اإلنسان.

و تاريخيا كان الدين أنتروبولوجيا، نواة الثقافة، بينما الدين فى العالم الحديث يخضع     

       املؤسسات الدينية إلى وكاالت تسويقية،  تتحول و فيه حالة السوق، و لللقوى التسليعية، 

   (1)و تصير التقاليد الدينية سلعا استهالكية، و الدين و األخالق مجرد ذوق فردي خاص. 

و كان نموذج العلمنة  اإلطار  النظري  التحليلي  الرئيس  الذي  نظرت  من  خالله  العلوم    

االجتماعية إلى العالقة بين الدين و الحداثة معتمدة على ثالثة معان: العلمنة بمعنى تمايز 

املؤسسات و  املعتقدات و بمعنى أفول  النطاقات العلمانية عن املؤسسات و املعايير الدينية،

 الدينية، و بمعنى تهميش الدين  و تحجيمه فى نطاق مخصخص.

و تكون األديان التى تملك هوية جماعية عامة عن طريق العقيدة أو التقليد الثقافي هي التى    

ستطمح وحدها إلى االضطالع بأدوار عامة و معارضة، أي الضغط عليها لتصير أديانا خاصة، 

 دي.أو غير مرئية للخالص الفر 

 القاض ي بإدراج 1973و فى الواليات املتحدة األمريكية كان قرار املحكمة العليا عام     

اإلجهاض ضمن حق املرأة فى الخصوصية قد أثار حفيظة الكنيسة الكاثوليكية و أدخلها فى 

                   صراع سياس ي، و دفع األساقفة إلى توسيع مبدأ الحماية األخالقية للحياة اإلنسانية 

و لكرامة اإلنسان، و التعبئة الدينية للدفاع عن العالم التقليدي ضد أشكال نفوذ الدولة 

أو السوق، فاألديان ترغم املجتمعات الحديثة على التفكير علنا و جماعيا فى بناها املعيارية 

 عبر تحفيز هذه األديان للنقاش العام، و انتقادها لبعض املسائل، و بذلك تواجه البنى

املعيارية الحديثة، و تسمح هذه املواجهة بالعقلنة االنعكاسية للعالم و تمهد ملأسسة 

   (2)سيرورات من العقلنة العملية. 

 و هناك شكل آخر من أشكال تعميم الدين مرتبط بإصرار األديان التقليدية على التمسك  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .339،17،13،،ص، ص نفس املرجع  (2) (1)
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بالخير العام ضد النظريات الفردية مجتمعة، فما دامت األديان تحترم الحق املطلق للضمير 

الفردي، و واجبه باتخاذ قرارات أخالقية عبر إدخال مسائل فى ذات النظريات الليبيرالية أنها 

خاصة إلى النطاق العام، فإن األديان تذكر األفراد و املجتمعات الحديثة بأن األخالقيات ال 

توجد إال فى بنية معيارية ذاتوية بينية،  و أن خيارات األفراد ال تبلغ بعدا أخالقيا إال حين 

تكون بتوجيه و إعالم من املعايير الذاتية الشخصية البينية، و ترغم األديان املجتمعات 

الحديثة على مواجهة مهمة إعادة البناء ألسسها املعيارية الخاصة انعكاسيا و جماعيا عبر 

خال العلنية إلى النطاق األخالقي الخاص، و املسائل األخالقية الخاصة إلى النطاق العام، إد

  (1)و لتقاليدها املعيارية الخاصة.  و بذلك تسهم فى سيرورة العقلنة العملية للعالم التقليدي 

لقد كانت كلمة " دين " تعني منذ القديم األسبقية بالنسبة ملا هو مغزى، أي السلطة      

الداخلية ملا هو قبل و ما هو أسمى، و بالتالي هي عطاء فى حالة الديانات السماوية الثالث، 

هذا العطاء هو وحي و تقليد و بالتالي هو تسليم إيماني بما يحمله هذا التلقي األصلي أي 

      سماوية، و كلمة هللا ما له قيمة هو ما هو معروض عليك، عرض يسبق كل بحث الكتب ال

و طلب يمكن أن تقوم به، لكن ما يحمل األشخاص فى هذه األيام على التوجه نحو األديان 

ال يفصح عن أي مغزى مسبق يتوجب عليهم إدراكه أو الخضوع له، بل يتوجب عليهم كأفراد 

، أن يبحثوا عن سر الكون و عن األسباب املوجبة لوجودهم، من أجل أن يفرضوا أنفسهم

ما يكون أساس الفعل الديني من اآلن فصاعدا، هو البحث و ليس التلقي، فعل االمتالك 

 بدل التسليم غير املشروط.

و إذا كانت الكثير من مظاهر العبادة السابقة قد اندثرت فى التاريخ فما زال البعض منها      

ت اإلنسانية الحالية، و من أسباب تراجعها انتشار الوعي الديني و انتشار العلم فى املجتمعا

الوضعي، فالعلم الوضعي الذى يستند إلى األدلة العلمية لم يعد يقتنع بإله يسكن فى الحجر 

و تتجاوب مع  و يختبئ فى الجبل أو فى شجرة ضخمة، فاألدلة يجب أن تكون مقنعة للعقل

أزالت الكثير من  يعة، ثم أن الجهود التى بذلها األنبياء الواحد بعد اآلخرقوانين العلم و الطب

الذى خلق كل ش يء  االنحراف فى العبادة، و وجهت البشرية إلى اإلله الحقيقي الواحد األحد

 فى السماوات  و األرض.       

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 338 ،ص،نفسه املرجع (1)
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و فى الثالثينيات و األربعينيات من القرن التاسع عشر أخذ الناس فى االنصراف عن الديانة     

العتقادهم بعدم توافق العلم مع الدين، خاصة و أنه يبالغ فى املمنوعات مثل  تحريم الخمر 

 و امليسر، و هناك من اتهم املسيحية باملبالغة فى احترام األغنياء، و أن القساوسة يعيشون 

بمعزل عن الحياة اليومية و مشاكلها، و بعد الحرب الثانية بدأ الناس يشعرون بالقلق من 

و صاروا يتوقون إلى التمسك بعقيدة  ضعف العقائد الدينية فى أوقات الشدة و االضطراب،

ما كي يحصلوا على ش يء من االطمئنان و الهدوء الروحي، و نتجت ظاهرة غريبة هي العودة 

املوجه  روحية بين األبناء عكس ما كان عليه اآلباء خاصة و أنهم شعروا بفقدانإلى الحياة ال

  (1) الروحي و املرشد األخالقي.

و هذا الوصف يدعم الخاصية الفطرية التى ذكرناها سابقا، و أن أي خروج عن قوانينها    

    ات املادية لإلنسان، جيصير مدعاة للقلق و عدم االطمئنان فى الحياة مهما تم إشباع الحا

و قد الحظ الجميع رجوع الجيل الثاني من املهاجرين املغاربيين فى أوربا إلى الدين و إقبالهم 

و التفقه، و انتشرت هذه  بحماس عليه، إقبال قائم على وعي و محبة للدين قائم على التعلم 

أميين يمارسون الدين  أغلبهم الظاهرة بين الشباب رغم أن آباءهم من الجيل السابق كان 

عن طريق الوراثة و ال يفقهون الكثير منه، و رغم تنشئتهم فى بيئة تميل أكثر إلى تمجيد الحياة 

 املادية و تحارب الفكرة الدينية بشراسة.  

و انتشرت هذه الظاهرة كذلك بين السكان من أصل أوربي  ففى عملية سبر لآلراء أجريت    

باملائة من املصريين يعتبرون  98مناطق العالم لوحظ بأن  فى مختلف 2002و  2000عام 

 82باملائة فى إيران، و  82باملائة فى األردن، و  85باملائة فى نيجيريا، و  94أنفسهم متدينين، و 

  باملائة فى تركيا و إسبانيا،  75باملائة فى الهند، و  80باملائة فى الواليات املتحدة األمريكية، و 

باملائة فى السويد،  33و  باملائة فى أملانيا،  50باملائة فى روسيا،  64فى املكسيك، و  باملائة 65و 

  (2) باملائة فى اليابان. 24و 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،ت:عبد املنعم البيه،التطور الكبير،نصف قرن من الحياة األمريكية(فريدريك لويس ألن، 1)

 249، 248، د س، ص،ص القاهر، مكتبة  األنجلو املصرية

 .  577، ص مرجع سابق(أنطوني جيدنز، 2)  
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مطلب  و حاجة هي مارسة الدينية أن املو يؤكد هذا السبر التفسيرات السابقة التي تقول ب

خطأ التوجهات السابقة  ما يبينفى االعتقاد و املمارسة، هذا  اإلنسان فطرية حتى و لو أخطأ

 سابقة.خطأ التوجهات الفكرية و الفلسفية ال و ،التى حاربت الدين

             بل يمكن الحديث عن ظاهرة أكثر من الرجوع إلى الدين و هي ظاهرة "التطرف"  الديني   

و عدم  و "التطرف العقدي" الذى ظهر فى مختلف املجتمعات، و هو رد فعل لتطرف العلمنة 

على  أن خشية املناطق الثقافية فى العالم إذتسامحها، و الذى تزامن مع ظاهرة العوملة، 

لدى الكثير من و العرقي ضياع هويتها بسبب العوملة أدى إلى ظاهرة التطرف الديني و الثقافي 

 املجتمعات، و هذه الظاهرة موجودة فى الشرق  و الغرب على السواء.            

             كما نالحظ تعاظمها فى مؤسسات الدولة و هي شائعة فى املجتمعات الغربية بدرجات     

و أشكال متفاوتة، فنالحط انتشار األصولية املسيحية فى الواليات املتحدة األمريكية بصورة 

الفتة فى العقود الثالثة املاضية، مثل اليمين املسيحي الجديد وثيق الصلة بمراكز صنع 

 القرار السياس ي و االجتماعي و توغلها فى وسائل االعالم.

 لألحاسيس الفعلي بالدور  االعتراف تحاش ي الجتماعيةا النظريات بإمكان ليسفي الواقع و    

الحديث  فقد كان رواد علم االجتماع (1)،الحديثة فيها بما حركية املجتمعات في الدينية

يعتقدون أن الدين سيحتل مرتبة هامشية فى املجتمعات الحديثة، و اعتبره ماركس ذو بعد 

الحمالت الصليبية التى استهدفت  إيديولوجي يخدم مصالح الحكام، و يبرر أفعالهم مثل

إخضاع اآلخرين، و تدمير ثقافاتهم و موافقة املسيحية على تجارة العبيد و على االستعمار،... 

و التقانة فى تفسير العالم   و اعتبروا بأن العلمنة ستتوسع  و سيعتمد الناس أكثر على العلم

  (2) .االجتماعي، و سينحصر الدين فى كل املجاالت االجتماعية

و زادت ثقة االنسان في قدراته خاصة بعد الثورة الصناعية و السلسلة الالمتناهية من     

  االكتشافات العلمية، و الحلول التي صار العلم يقدمها لإلنسان.

 و في القرن العشرين ينبغي القول  في القرن التاسع عشر أعلن اإلنسان موت هللا، حتى أنه  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،أطروحة لنيل شهادة دولة في علم االجتماع اإلمام واملسجد بين الدين و السياسةرشيد بوسعادة،( 1) 

 .30، ص2006/2007الديني ، قسم علم االجتماع ،جامعة الجزائر، 

 .   586، ص، مرجع سابق( أنطوني جيدنز، 2)
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  الشوارع أن اإلنسان هو الذي مات، فالقنبلة النترونية تدمر كل ش يء و تبقى األشياء و

  (1) و املنازل.

أنا ال أفهم كيف يعلن نيتشه بقوة أن هللا قد  1906و يقول جورج زيمل: في كتابه " الدين"     

مات؟ حيث أن زيمل يؤكد على أن النظريات االجتماعية ال يمكنها تجنب االعتراف بالدور 

  (2) الفاعل للمشاعر الدينية في حركة املجتمعات حتى الحديثة منها.

و هناك اعتقاد واسع أنه كلما حقق اإلنتاج الصناعي كل احتياجات اإلنسان فسيكون    

                     سعيدا و سليما عقليا، لكن هناك من يعتبر ذلك تفكيرا ساذجا، ملاذا تعاني السويد 

حالة و سويسرا البلدان األكثر تقدما من االنتحار و إدمان الكحول و تحول هذا الواقع إلى 

 ( 3) اغتراب قاسية.

و االغتراب له معاني كثيرة منها االغتراب عن حقيقة الدور االنساني التاريخي في األرض، فلما   

اغترب اإلنسان عن قيمه األصيلة و عن رسالته التاريخية صار يعيش حالة االغتراب، الذي 

قوق نظرا لتغلب القيم انعكس في ظواهر االنتحار و العنف و األنانية و االعتداء على الح

 املنحرفة على القيم األصيلة. 

و تكمن املفارقة في أن املجتمعات األكثر غنى هي األكثر مرضا، و كلما تقدمت في الطب زادت    

مما  ، فالبشر يبحثون عن املتعة و اإلثارة أكثر (4)أشكال أمراضها النفسية و الجسدية 

يريدون أن  امللكية، بدال من البحث عن النمو،يبحثون عن البهجة، يبحثون عن السلطة و 

فاألنظمة تتفكك ملا تصير التناقضات بداخلها  (5)يملكوا الكثير، بدال من أن يكونوا الكثير.

  (6) مفرطة، و ملا تفقد القدرة على التكيف مع التغيرات.

ذلك الفارق  و قد قال جوته: " هناك فارق واحد مهم بين شتى الفترات التاريخية املختلفة،  

بين الفترات التي شهدت اإليمان و تلك التي لم تشهده، فمن يملكون اإليمان يزدهرون و هم 

              األحياء، أما من ال يملكون فيذوبون و يموتون في نهاية املطاف،" لقد كان القرنان الثالث 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  املجلس الوطنى للثقافة الكويت،زهران،إريك فروم، اإلنسان بين الجوهر و املظهرـ ترجمة سعد ( 6 -1) 

 ، 108، 132، 186، 30،148،35ص،ص،ص، ،1989و الفنون و اآلداب، أوت 
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و التاسع عشر عصرا اإليمان، أخش ى أن عصرنا في الغرب هو عصر نقص كبير في اإليمان، 

 ر عنو أن الكره الذي نجده واسع االنتشار في الغرب و في الواليات املتحدة، هو مجرد تعبي

         الناس ال يحبون و ال يعرفون ملاذا يعيشون، و إن الكره هو تعبير عن مزيد من اليأس أن 

  (1) و االنهزام األخالقي.

فاإلنسان هو الذي ينتج و يستهلك األشياء التي ينتجها، و هو منغمس في التلقى السلبي لكل    

و القلق ألنه   األشياء، سجائر و مشروبات و تلفاز و سينما و محاضرات، فهو يشعر بالوحدة

ال يرى معنى لحياته ما وراء كسب العيش، يتغلب على ضجره بمزيد من التغيير املستمر 

ك و محفزات اإلثارة عديمة املعنى، و ينفصل تفكيره عن العواطف الحقيقة و عن لإلستهال

و االحتماالت أكثر  االنفعال، و عقله عن قلبه، ال تستميله األفكار ألنه يفكر بلغة الحسابات 

 (2) من تفكيره بالقناعات و االلتزامات.

    و إن شعر أنه حي جسديا إن لم يحصل اإلنسان في حياته على متعة و فائدة ذات معنى،    

و ميت روحيا، فسيمل و يكره الحياة و يتمنى أن يدمرها، و الدمار هو النقيض الحقيقي هلل، 

لخلق هللا بامتالك السالح، إن الغضب غير العقالنى املولود من رحم الضجر و اليأس ال 

يائسا و غير يشفى بالعقوبات فإن فقدت الحيات جاذبيتها و أهميتها، فسيصير االنسان 

 (3) الديموقراطي.و يهدد نظامنا  راغب في التخلي عن الرغبة في الدمار،

و املفهوم الحديث لإلغتراب مثل املفهوم التقليدي لعبادة األصنام، ينحنى اإلنسان    

العصرى للعمل الذى أنتجه و للظروف التي صنعها، فتصير أسياده، بينما يفقد اكتشاف 

و عن أخيه و عن الحياة، أصنام اليوم هي موضوع جشع معد نفسه، يتغرب عن نفسه 

و االستهالك    ، اإلنتاج(4)الشرابو منهجيا، جشع املال و السلطة و الشهوة و املجد، و الطعام 

و القوة العسكرية، التجارة و الدولة، و بقدر ما يقوى أصنامه يضعف هو، و يشعر بالخواء، 

، و بدال من الحياة يحب عالم األجهزة، و بدال من النمو و بدال من البهجة يسعى إلى اإلثارة

  (5)يسعى إلى الثروة، و النتيجة أنه ضيع نظام القيم إال قيم الوثنية.
ــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ  ـ

 .89، 101،102،108،109،132،( نفس املرجع، ص،ص 1-5)
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لنقدي في بداية العصور الوسطى بدأ اإليمان باهلل يتالش ى كتجربة أساسية، ألن التفكير ا   

 سنة اكتملت تقريبا تلك 600كان قد بدأ يقوض األساس العقالنى لهذا اإليمان، و بعد 

    التجربة، فقد صارت املسيحية عبادة للعرق، و الدولة و السلطة، و القيادات الكاريزمية، 

و يشير "إكهارت" إلى أن ) وجوب أال يقتنع اإلنسان باهلل كفكرة، ألنه حين تختفى الفكرة 

 (1) يختفي هللا أيضا(، و ينكر  وجود هللا املسيحي، خاصة في صيغة التقليل من شأن التثليث.

ملا يصير اإلنسان نفسه الكاملة، فال حاجة به للدين، ألنه سيتم التعبير  "ملاركس"بالنسبة    

عن ازدهار نوعية الحياة على مدار الحياة اليومية، و ليس في ذلك القطاع املنفصل عن 

عن اإلنسان الجديد الذي  "ماركس"ياة و املتغرب بالضرورة، أي الدين، فلما يتحدث الح

يصير شمس ذاته، فهو بقصد، بدال من أن يكون هللا شمسه، و هو ينفى هللا الصنم 

 املتغرب، و يعيد تأسيس مبادئ اإلنسانية، "اإلنسان هو مقياس كل ش يء".

و تصنيم اإلنسان، فمع اكتشافه أسرار إن ما جرى في تطوير الصناعات الحديثة ه    

الطبيعة، يشعر اإلنسان أنه صار كلي املعرفة، و من خالل سيطرته على الطبيعة يصير كلي 

لحق بإنكار و املقدرة، فقد أعقب خلق الطبيعة من قبل هللا أن خلق اإلنسان طبيعة ثانية،  

أول من أشار إلى أنه إذا كان هللا  هللا ترقية اإلنسان للقيام بدور هللا، و كان "ديستويفيسكي"

 قد مات فإن كل ش يء سيصير مباحا.

لكن ماذا سيجرى للمجتمع املدنى إن كان كل ش يء مباحا؟ ال بد من الحفاظ على الغطاء   

 و الوطنية    الدينيى التقليدي من أجل الحفاظ على فعالية املفاهيم مثل الواجب  و الوالء

 (2) و احترام القانون.

سأل باحث اجتماعي شابا بطاال يتنقل  ماذا سيحدث ملا نفقد أدوات الضبط؟ــــــ ــــ

         من تدريب منهي آلخر: ما الفئة االجتماعية التي تكرهها أكثر من سواها؟ فأجاب الشرطة، 

و بعدها املدرسون و العاملون االجتماعيون، فسأله الباحث: أال يعملون على مساعدتك 

 لالندماج فى لك؟ فأجاب: ألنهم يكذبون علينا، و يخدعوننا  و يدعونناعوضا عن استغال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .40، 49، 98املرجع نفسه، ص،ص ( 2) (1)
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و ال يمكن لالمعنى إال أن يثير الحقد الخالص،  مجتمع مفكك، لقد فقد العالم كل معنى، 

  (1) حقد على الذات و املحيط.

أن عملية الضبط االجتماعي أكثر حساسية، فالدين يمارس داخل الجماعة املتضامنة،    

و توفر له عوامل   التي تعطي للفرد منذ صغره و في كل مراحل تنشئته كل عوامل االستقرار،

االندماج في الجماعة، فال يمكن أن يتحقق الضبط في غياب االندماج و توفير كل عوامل 

و االجتماعي، و هذا يعنى تقديم التزام الجماعة مقابل التزام الفرد  االستقرار النفس ي

و الكبار  و القواعد الدينية  بالضبط االجتماعي، فكيف يلتزم الفرد بالقوانين االجتماعية

       يكذبون عليه، و ال يعملون على تكوينه، و توفير فرص العمل له، و مساعدته على العمل 

 اليومية.و الزواج و حل مشاكله 

و ما توصلنا إليه في دراسة بطالة الجامعيين يقترب من هذا التفسير إذ أن البطال يشعر    

بالحقد اتجاه املجتمع ألنه اليحس بمعاناته، و بالحقد اتجاه املؤسسات الرسمية، ألن 

في سوق  الجامعة ضيعت له جزء من حياته في تكوين ال يوفر لقمة العيش، أي غير مطلوب

 (2) و القطاع االقتصادي لم يجب حتى على طلبات التوظيف. العمل،

و الطائفية،  و الفردية و أن أفول االجتماعي و التفكك االجتماعي أدى إلى تفاقم العنف    

خاصة و أن هناك فكرة منتشرة و هي أن العوملة أدت إلى تراجع كل أشكال الضبط االجتماعي 

  (3) ر حرية.و االقتصادى، مقابل عالم مفتوح و أكث

              كما أن التفكك االجتماعي و أفول االجتماعي أدي أيضا إلى تراجع الضبط االجتماعي    

                     و الديني، هذا التراجع هو الذي أدى إلى الكثير من األزمات االجتماعية و االقتصادية

 و الغش،   النحراف و العنف و التطرفو السياسية، و تراجع الرقابة على األفعال، و زيادة ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ت جورج سليمان، مركز دراسات الوحدة براديغما جديدة لفهم عالم اليومآالن توران،  (1) 

 127،128. ،ص،ص 2011، 1العربية،بيروت، ط

 .1991، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر، بطالة الجامعيين(ناصرقاسيمي، 2)
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 العمل و تراجع األخالق االقتصادية، و زيادة األنانية في العالقات االجتماعية، و في عالقات

، هذا من منطلق أن الجماعة هي التي تحافظ على نظام القيم و ترعى تجسيدها في الواقع 

 للحفاظ على التوازن االجتماعي.

هو أصل التفكير املنطقي و التفكير العلمي،   الدين الدين العقالني، دين عملي: -

          و هو أصل العقالنية املطلقة، و لم ينحرف عن هذه الصفات إال بعد أن تدخل اإلنسان

             و حرف منطق الدين بجداله و منطقه العقلي، و األكثر من ذلك بعد أن تدخل بأهوائه

لننظر إلى قوانين الطبيعة  و القوانين التي  و شهواته ليغير منطق الدين بعدة دعاوي، و

تحكم مجتمعات الحيوانات فهي ثابتة منذ األزل، و تسير بقوانين دقيقة  و متكاملة، و لو 

تدخل اإلنسان في أنظمتها و قوانينها لخرب الكون على نفسه، فلو كان له سلطان على 

ويله، و لم يعجبه تماما نظامها الشمس مثال القترح الكثير من األفكار لتغيير مسارها و تح

الحالي، و قس على ذلك كل الظواهر الطبيعية و البيئية، فكل إنسان يمكن أن يري في 

 الشمس فائدة من ناحية ما، فيتدخل فيها.

و األمر نفسه في األنظمة الحيوانية و كيفية تزاوجها و تجمعها و عيشها بقيت على حالها    

نسان مثل حبسها من أجل تربيتها أو من أجل االستعراض، في هذه إال في حاالت تدخل فيها اإل

أحيانا إلى اضطرابها بعض  الحال يكون اإلنسان قد أخرجها من بيئتها الطبيعية مما أدى

الش يء و إخراجها عن فطرتها، أو حالة إطعامها طعاما غريبا عن طبيعتها مثل إطعام البقر 

 البقر.حوايا الحيوانات و إصابتها بمرض جنون 

و الذي يهمنا تدخل اإلنسان في منطق الدين لتغييره حسب أهوائه مما أدى إلى خروج    

اإلنسان عن فطرته األولى، و إخراج الدين من عقالنيته املطلقة التي تنسجم مع نظام الكون 

و خالفهم، ثم   كله، و هذا قبل تحريف الديانات السماوية، أما و قد قتل األنبياء و حاربهم

دخل تغييراته على النصوص الدينية فإن األمور قد تغيرت، و يكون اإلنسان قد أخرج الدين أ

من درجة الكمال و املطلق إلى درجة النقص و النسبية، و في املراحل اآلتية يأتي آخرون 

ليتحدثوا عن ال عقالنية الدين و عن النقص الذي فيه، ثم يتحدثون عن نهاية الدين و موت 
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      قون النقص في الدين، ثم ينتقدونه، و في الحقيقة كل ذلك من صنع اإلنسان، هللا، و يلص

 و لو بقي الدين على حاله ملا سارت األمور على هذه الحال.

ثم أن اإلنسان أحدث ديانات استنادا إلى أهوائه و شهواته و نكتفى بذكر العجل الذي    

                   فرعون نفسه، أو عبادة الكواكبصنعه السامري من الذهب و جعله إالها، أو تأليه 

و الحجارة  و األشجار و الحيوانات و الحشرات و غيرها كثير مما ال يعد في التاريخ،و سيأتي 

آخرون يتحدثون عن الدين على أنه خرافي يتنافي مع املنطق العقلي، و مع العقالنية لذا 

و الطبقية  ين في خدمة مصالحهم السياسية يرفض الدين تماما، و يأتي آخرون ليوظفوا الد

و االقتصادية و الدين بريء من هذا النوع من التوظيف، و يأتي آخرون ليقولوا بأن الدين 

 جوهره. فىهو أفيون الشعوب و هو دين الضعفاء، و الدين بريء من هذه التهم ألنها ليست 

عتقد بأنه غير محرف و محفوظ و لنتحدث اآلن عن الدين اإلسالمي الدين الوحيد الذي ن   

   بقوة من هللا، و ال يوجد منطق "عقالني" نزل قبله بمثل هذا الشمول فهو األصل في ذلك، 

و لننظر إلى اآليات اآلتية و نتساءل هل تختلف مع منطق العلم، أو مع منطق العقالنية 

نت انتماءاته، أو املطلقة، أو مع منطق األخالق اإلنسانية، أو يرفضها أي إنسان مهما كا

عقيدته أو إيديولوجيته، حتى و لو كان ملحدا، اللهم إال إذا عطل آلة العقل عنده، و نظر 

إليها بمنطق أهوائه و شهواته أو عناده، فعند ذاك يصير معاديا ملنطق الدين، و لنتمعن في 

 اآليات القرآنية اآلتية:

 أول سورة نزلت هي "  - 
 
َك ال  

اْسمِّ َربِّ  بِّ
ْ
َرأ
ْ
َق اق

َ
ل
َ
ي خ ، هل هناك من يرفض فكرة التعلم 1" العلق ذِّ

 و القراءة؟

حَها " -
َ

ْصال ْرض َبْعد إِّ
َ ْ
ي األ ُدوا فِّ ْفسِّ

ُ
 ت

َ
، هل هناك من البشر من يعلن صراحة 65"األعراف  و ال

أنه مع اإلفساد و ضد اإلصالح في األرض، إال إذا اتبع شهواته و أهوائه، و بذلك يكون ضد 

 في األرض. و اإلصالح املنطق العقالني الذي يدعو إلى تحقيق األمان

ا "  -
َ
ن ى َعْبدِّ

َ
َنا َعل

ْ
ل ز 
َ
ا ن م  ي َرْيٍب مِّ ْنُتْم فِّ

ُ
ْن ك ِّ َوإِّ

 
ْن ُدونِّ َّللا ْم مِّ

ُ
َهَداَءك

ُ
هِّ َواْدُعوا ش لِّ

ْ
ث ن مِّ ِّ

ُسوَرٍة م  وا بِّ
ُ
ت
ْ
أ
َ
ف

يَن  قِّ ْنُتْم َصادِّ
ُ
ْن ك   * إِّ

ُ
َجاَرة حِّ

ْ
اُس َوال وُدَها الن 

ُ
ي َوق تِّ

 
اَر ال ُقوا الن  ات 

َ
وا ف

ُ
ْفَعل

َ
ْن ت

َ
وا َول

ُ
ْفَعل

َ
ْم ت

َ
ْن ل إِّ

َ
ف

يَن" البقرة  رِّ افِّ
َ
ك
ْ
ل ْت لِّ

د  عِّ
ُ
 23،24أ
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عوة و تحدى في نفس الوقت للفكر اإلنساني للتفكير في تأليف سورة مثل سور هذه دو    

و رغم ذلك  القرآن الكريم، و ال يمكن لإلنسان بعقالنيته النسبية أن يقف في وجه املطلق،

فإن هللا أعطاه فرصة املحاولة، و ال توجد "ديموقراطية" أكثر من هذه، فالبشر ملا يملكون 

القوة املطلقة فإنه لم يتعسف في استعمالها بل  لكو رغم أن هللا يمالقوة تصير هي الحق، 

أعطى فرصة لإلنسان كي يحاول، هذه املحاولة التي تقوده حتما إلى االقتناع ثم اإليمان ثم 

 االنضباط.

ار" النساء " هناك آيات ضد النفاق و تتوعد املنافقين:  - َن الن  لِّ مِّ
َ
ْسف

َ
ْركِّ األ ي الد  يَن فِّ قِّ َنافِّ

ُ ْ
ن  امل إِّ

 هل هناك من البشر من يقول بأن النفاق صفة حميدة؟، 145

ُحوَن" - ْفلِّ
ُ
ْم ت

ُ
ك
 
َعل

َ
ْيَر ل

َ
خ
ْ
وا ال

ُ
َعل

ْ
ْم َواف

ُ
ك ُعوا َواْسُجُدوا َواْعُبُدوا َرب 

َ
يَن آَمُنوا اْرك ذِّ

 
َها ال يُّ

َ
 77الحج  َيا أ

 ناك من البشر من هو ضد فعل الخير و األعمال الخيرية؟هل ه

ُموَن "  -
َ
ْعل

َ
ُتْم ت

ْ
ن
َ
َحق  َوأ

ْ
ُتُموا ال

ْ
ك
َ
لِّ َوت َباطِّ

ْ
ال  بِّ

َحق 
ْ
ُسوا ال بِّ

ْ
ل
َ
 ت

َ
هل هناك من البشر  42" البقرة  َوال

 من يستحسن فعل الكذب و إخفاء الحق؟

ال"  - ْفَس بِّ ن  الن 
َ
يَها أ ْم فِّ ْيهِّ

َ
َتْبَنا َعل

َ
ن  َوك ِّ

نِّ َوالس 
ُ
ذ
ُ ْ
األ َن بِّ

ُ
ذ
ُ ْ
فِّ َواأل

ْ
ن
َ ْ
األ  بِّ

َ
ف

ْ
ن
َ ْ
َعْينِّ َواأل

ْ
ال َعْيَن بِّ

ْ
ْفسِّ َوال ن 

َصاٌص" املائدة  ُجُروَح قِّ
ْ
ِّ َوال

ن  ِّ
الس  هذه اآلية تتحدث عن القصاص هل هناك من يرفض  45بِّ

 عقاب املعتدى بمثل ما اعتدى به، و هل هناك من يرفض هذه العدالة؟

وا فِّ  " -
ُ
ل اتِّ

َ
يَن َوق ْعَتدِّ

ُ ْ
بُّ امل  ُيحِّ

َ
َ ال

 
ن  َّللا ْعَتُدوا ۚ إِّ

َ
 ت

َ
ْم َوال

ُ
ك
َ
ون

ُ
ل اتِّ

َ
يَن ُيق ذِّ

 
ِّ ال

 
يلِّ َّللا   190"  البقرة  ي َسبِّ

هل هناك من البشر سليم الفطرة من يرفض قاعدة عدم االعتداء  و الدفاع عن النفس، 

 إال إذا كانت صفة الظلم متأصلة فيه.

ُمرُ " إ -
ْ
َ َيأ

 
ن  ن  َّللا َعْدلِّ إِّ

ْ
ال ُموا بِّ

ُ
ْحك

َ
ْن ت

َ
اسِّ أ ْمُتْم َبْيَن الن 

َ
ا َحك

َ
ذ َها َوإِّ ْهلِّ

َ
ى أ

َ
ل اتِّ إِّ

َ
َمان

َ ْ
وا األ دُّ

َ
ؤ
ُ
ْن ت

َ
ْم أ

ُ
ك

يًرا" النساء  يًعا َبصِّ اَن َسمِّ
َ
َ ك

 
ن  َّللا هِّ إِّ ْم بِّ

ُ
ك
ُ
ظ ا َيعِّ م  عِّ  نِّ

َ  58َّللا 

 أصحابها؟هل هناك من يرفض العدالة و ال يعترف بأداء األمانات إلى 

 ُوْسَعَها"  -
 

ال ْفًسا إِّ
َ
 ن
ُ
ف ِّ

 
ل
َ
ك
ُ
 ن

َ
ْسطِّ ال قِّ

ْ
ال يَزاَن بِّ ِّ

ْ
ْيَل َوامل

َ
ك
ْ
وا ال

ُ
ْوف

َ
 .152" األنعام  َوأ

 هل هناك من يستحسن الغش في املوازين و املقاييس في املعامالت املختلفة؟  

يلِّ وَ "   - بِّ
يَن َواْبَن الس  ْسكِّ ِّ

ْ
ُه َوامل ُقْرَبٰى َحق 

ْ
ا ال

َ
يًرا" اإلسراء َوآتِّ ذ ْبذِّ

َ
ْر ت ِّ

 
َبذ

ُ
 ت

َ
 26ال
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" قمة العقالنية املطلقة هي رفض التبذير ألنه يمس باألجيال القادمة و هو يندرج ضمن     

 التنمية املستدامة.

" لقمان "  - يرِّ َحمِّ
ْ
َصْوُت ال

َ
ْصَواتِّ ل

َ ْ
َر األ

َ
ك
ْ
ن
َ
ن  أ َك ۚ إِّ ْن َصْوتِّ ُضْض مِّ

ْ
َك َواغ يِّ

ْ
ي َمش ْد فِّ صِّ

ْ
، 19َواق

تدل على الفكر العقالني الهادف، و تدعو إلى الوسطية، و اقتصاد الجهد، هل هذه اآلية 

 هناك من البشر من يرفض ذلك على األقل نظريا؟

عوة إلى التحلي باألخالق الحميدة و التي منها عدم رفع الصوت " و اغضض من صوتك " هي د -

 في أثناء التحدث، و هو تعبير على السلوك الحضاري الراقي.

ن  "  - َ  إِّ
 

بُّ  َّللا يَن  ُيحِّ ابِّ
و  بُّ  الت  يَن" البقرة  َوُيحِّ رِّ ِّ

ه 
َ
َتط

ُ ْ
و هل هناك من البشر من هو ضد  222امل

 طهارة الروح و الجسم.

يُّ "  -
َ
 َعاَيا أ

 
ال  ُجُنًبا إِّ

َ
وَن َوال

ُ
ُقول

َ
ُموا َما ت

َ
ْعل

َ
ى ت اَرى َحت 

َ
ُتْم ُسك

ْ
ن
َ
 َوأ

َ
ة

َ
ال ْقَرُبوا الص 

َ
 ت

َ
يَن آَمُنوا ال ذِّ

 
رِّي َها ال بِّ

َمْس 
َ

ْو ال
َ
طِّ أ ائِّ

َ
غ
ْ
َن ال ْم مِّ

ُ
ْنك َحٌد مِّ

َ
ْو َجاَء أ

َ
ٍر أ

َ
ى َسف

َ
ْو َعل

َ
ى أ ْنُتْم َمْرض َ

ُ
ْن ك وا َوإِّ

ُ
ل سِّ

َ
ت
ْ
غ
َ
ى ت يٍل َحت  ُتُم َسبِّ

اَن 
َ
َ ك

 
ن  َّللا ْم إِّ

ُ
يك ْيدِّ

َ
ْم َوأ

ُ
ك ُوُجوهِّ اْمَسُحوا بِّ

َ
ًبا ف ِّ

ي 
َ
يًدا ط ُموا َصعِّ َتَيم 

َ
ُدوا َماًء ف جِّ

َ
ْم ت

َ
ل
َ
َساَء ف ِّ

 
ا الن َعُفوًّ

ُفوًرا" النساء 
َ
 43غ

الخمر يذهب العقل، و ملا يذهب العقل يخطئ اإلنسان في أفعاله و أقواله،  و يرتكب الجرائم  

 رور و غيرها من الجرائم، هل هذه النصيحة خاطئة؟و حوادث امل

ْت ) -
َ
ق لِّ

ُ
 خ

َ
ْيف

َ
لِّ ك بِّ ِّ

ْ
ى اإل

َ
ل ُروَن إِّ

ُ
 َيْنظ

َ
ال

َ
ف
َ
َعْت )17أ  ُرفِّ

َ
ْيف

َ
َماءِّ ك ى الس 

َ
ل  18( َوإِّ

َ
ْيف

َ
َبالِّ ك جِّ

ْ
ى ال

َ
ل ( َوإِّ

َبْت ) صِّ
ُ
َحْت )19ن  ُسطِّ

َ
ْيف

َ
ْرضِّ ك

َ ْ
ى األ

َ
ل ٌر )20( َوإِّ

 
كِّ
َ
َت ُمذ

ْ
ن
َ
َما أ ن  ْر إِّ

 
كِّ
َ
ذ
َ
ْم 21( ف ْيهِّ

َ
ْسَت َعل

َ
( ل

ٍر" األعلى  ُمَصْيطِّ هذه اآليات تدعو إلى التأمل و التفكر في املخلوقات، و في آيات الكون،  22بِّ

 .، بل هي أساس املالحظة العلميةو قوانينه، و هي التي لم تأت عبثا و ال صدفة

و هناك آيات كثيرة تخاطب أصحاب العقول و تحثهم على استعمال العقل  و التفكر و التي    

 منها:

 176فكرون" األعراف " فاقصص القصص لعلهم يت -

 24" كذلك نفصل اآليات لقوم يتفكرون" يونس  -

 3" إن في ذلك آليات لقوم يتفكرون" الرعد  -
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فالقرآن الكريم يخاطب العاقلين و يحفزهم على استعمال العقل في التعامل مع اآليات     

      و الكواكب   ضالقرآنية و ليس قتل العقل و قهره، و يدعو إلى التفكر في السماوات  و األر 

 و املخلوقات و التأمل في كل ذلك.

و هل هناك من هو ضد األخالق القرآنية التي تتحدث عن طاعة الوالدين و اإلحسان إليهما،   

و عدوانا، وعدم  و عن الصدق و األمانة و أداء الحقوق إلى أصحابها، و عدم قتل النفس ظلما

طل، و حسن التعامل مع الناس مهما كانت اتجاهاتهم التبذير و عدم أكل أموال اليتامي بالبا

سواء بالسرقة أو االعتداء أو باملعاملة و عقائدهم، و عدم أكل أموال الناس بالباطل، 

، و عدم الغش في التجارة و في كل املعامالت، و إعطاء الطريق حقها، و عدم ظلم الربوية

قوق الطفل، و عدم قتل املرأة و حسن معاملة الزوجة و حفظ حقوقها، و حفظ ح

الحيوانات و تعذيبها دون سبب شرعي، و عدم إفساد الحرث و النسل و منها إفساد البيئة 

      الطبيعية، و الحفاظ على كرامة اإلنسان  و عدم إهانته أو التحدث عنه بسوء في غيبته، 

رتياد أماكن الفساد و ا و النهي عن القمار و عدم استعباد الناس و قد ولدتهم أمهاتهم أحرارا،

ألنها مفسدة لألخالق و املال، و أكل ألموال الناس بالباطل دون تعب، فهل في كل ذلك ما 

         يخالف أية شريعة على األرض، أو أية أخالق إنسانية، أو يعارض هذه املبادئ أي عاقل، 

منطق العقالنية، إنما  و إن هذه املبادئ الدينية ال يخالفها اإلنسان ألنها خاطئة أو ال تناسب

و لذلك وجدت قواعد ضبط أخرى  يخالفها بعضهم بسبب تغلب األهواء و الشهوات عليهم، 

حتى يرجع هؤالء إلى الطريق الصحيح و التي منها القوانين و املؤسسات العقابية زيادة على 

واء و يسير العقاب األخروي، حتى يعود هؤالء و يغلبوا منطق الروح على منطقي النفس و األه

 و الفعل حسبها.  العقل

امتلك العقالنيون ثقة كبيرة في قدرات  عقالنية اإلنسان و عقالنية القرآن: -

و اعتبرت املعارف الناتجة عن األدلة العقلية أكثر مصداقية من املعرفة الناتجة عن  العقل،

في القرنين السابع  و ،"ديكارت"التجربة الحسية، ألن الحواس يمكن أن تخطئ، و هكذا يرى 

م املصطلح لإلشارة إلى النظرة املعارضة لتدخل القساوسة في  عشر والثامن عشر اسُتخدِّ
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الدين و في النظرة إلى العالم، و تفسير الظواهر املختلفة بمبدأ الخوارق، أو اعتبار هذه 

 (1) األخيرة محركة العالم.

هو  و بأن االنسان يتكون من الروح و الجسد، أي من الجزء الالعقالني،  "سقراط"و يعتبر    

الخاص باملشاعر والرغبات، والجزء العقالني و هو النفس، و أن الجانب الالعقالني في 

اإلنسان ينجذب إلى رغبات الجسد، فيصير إدراكنا للعالم محدودا بما تؤتينا به حواسنا 

.               أبعد من إدراكنا فتنظر إلى العالم بنظرة روحانيةالجسدية، و الروح العقالنية هي   

و في املنظور الرأسمالي تدل العقالنية على الفعل الرشيد و على تطبيق قواعد      

البيروقراطية و هي أساس استقرار العالقات، و ميز "ماكس فيبر" بين أربعة أشكال للفعل 

                 عليا، لفعل العاطفي، و الفعل املوجه نحو غايةهي: الفعل التقليدي، و ا االجتماعي و

و الفعل املوجه نحو غاية دنيوية، و هذا الفعل األخير هو الذي يصيغ الفعل العقالني وميز 

"فيبر" بين أربعة أنواع من األفعال االجتماعية: األول هو الفعل العاطفي و الذي يستمد من 

فعل التقليدي و هو مرتبط بالفعل املعتاد والتقاليد و األعراف، عاطفة الفرد أو املجتمع، وال

و الوسائل الالزمة لتحقيق هذه  والثالث هو الفعل العقالني الهادف، إذ يتم اختيار األهداف 

 الفعل العقالني القيمي. 
ً
                                                                                        األهداف، وأخيرا

و فى القرآن الكريم ورد ذكر أنواع الفعل هذه و قيمها في نفس الوقت و هي الفعل التقليدي     

ٰى "  الذي عبر عنه في قول بعض األقوام الذين يرفضون الهداية
َ
ا َعل

َ
ا آَباَءن

َ
ا َوَجْدن

َّ
وا ِإن

ُ
ال
َ
َبْل ق

ُدون" ا
َ
اِرِهْم ُمْهت

َ
ٰى آث

َ
ا َعل

َّ
ِإن ٍة َو مَّ

ُ
الكثير من  ثم الفعل العاطفي الذي يظهر في 22لزخرف  أ

ِخذُه 
َّ
ت
َ
ْو ن

َ
ا أ

َ
عن

َ
ف
ْ
 َين

ْ
ن
َ
ى أ وُه َعس َ

ُ
ل
ُ
ت
ْ
ق
َ
 ت

َ
ك, ال

َ
ة َعْين ِلي َول رَّ

ُ
ة ِفْرَعْون ق

َ
 ِاْمَرأ

ْ
ت

َ
ال
َ
اآليات و التي منها " َوق

ًدا" القصص 9 بسبب ميل امرأة فرعون للصبي موس ى عليه السالم  و إعجابها به و رغبتها 
َ
َول

فى تربيته في قصر فرعون، و هو فعل عاطفي غير محسوب العواقب أدى إلى تربية عدو 

فرعون في قصره، و الذي هلك في األخير على يده و سقط عرشه بسبب هذا الفعل العاطفي، 

وُه 
ُ
خ
َ
 َوأ

ُ
ُيوُسف

َ
وا ل

ُ
ال
َ
 ق

ْ
و مثله أيضا غيرة إخوة يوسف من أخيهم التي نقرؤها في اآلية: " ِإذ

ْرًضا
َ
َرُحوُه أ

ْ
ِو اط

َ
 أ
َ
وا ُيوُسف

ُ
ل
ُ
ت
ْ
ٍل  ُمِبيٍن اق

َ
ال

َ
ِفي ض

َ
ا ل

َ
َبان

َ
 ِإنَّ أ

ٌ
ْحُن ُعْصَبة

َ
ا َون

َّ
ا ِمن

َ
ِبين

َ
ى أ

َ
 َحبُّ ِإل

َ
   أ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.2020-08-.25https://ar.wikipedia.org. (1 ) 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_(%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9)
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"  يوسف 9، 8.                                
َ
ْوًما َصاِلِحين

َ
وا ِمْن َبْعِدِه ق

ُ
ون

ُ
ك
َ
ْم َوت

ُ
ِبيك

َ
ْم َوْجُه أ

ُ
ك
َ
ُل ل

ْ
 َيخ

 
َ
َحَياة

ْ
يُدوَن ال يَن ُيرِّ ذِّ

 
اَل ال

َ
هِّ ق تِّ

َ
ين ي زِّ هِّ فِّ ْومِّ

َ
ى ق

َ
َرَج َعل

َ
خ

َ
    ثم الفعل املوجه نحو غاية دنيوية: " ف

يم" القصص  79. و هي اآلية التي وصفت   َعظِّ
 
و َحٍظ

ُ
ذ
َ
ُه ل ن  اُروُن إِّ

َ
َي ق وتِّ

ُ
َل َما أ

ْ
ث َنا مِّ

َ
ْيَت ل

َ
َيا َيا ل

ْ
ن الدُّ

خروج قارون بين قومه يتفاخر بماله أمامهم، و تمني بعض الناس أن يكو ن لهم مثل ما عنده 

َرةِّ 
َ
ْنط

َ
ق
ُ ْ
يرِّ امل َناطِّ

َ
ق
ْ
يَن َوال َبنِّ

ْ
َساءِّ َوال ِّ

 
َن الن َهَواتِّ مِّ

 
اسِّ ُحبُّ الش لن  َن لِّ ِّ

من متاع الدنيا، أو اآلية: " ُزي 

ْنَدُه   عِّ
ُ َيا َوَّللا 

ْ
َحَياةِّ الدُّ ن

ْ
َك َمَتاُع ال لِّ

َ
َحْرثِّ ذ

ْ
َعامِّ َوال

ْ
ن
َ ْ
َمةِّ َواأل َسو 

ُ ْ
ْيلِّ امل

َ
خ
ْ
ةِّ َوال

ض  فِّ
ْ
َهبِّ َوال

 
َن الذ مِّ

آبِّ " آل عمران 14. و هو فعل دنيوي غير عقالني ألنه غير أصيل و غير دائم، و مجرد 
َ ْ
ُحْسُن امل

             ى هذا الكون،فشهوة عابرة يلبيها اإلنسان ليواجه الحقيقة الفعلية التي من وراء وجوده 

ث عن الرفاهية ليس ممنوعا إال أن على و علي الرغم من أن التمتع بالحياة املادية و البح

و عقالنية، هذا بمنطق الدين، و هو منطق العقالنية املطلقة  اإلنسان أن يسعى إليها بحكمة 

التي  تتماش ى مع الغاية التي وجد من أجلها اإلنسان على األرض، و تأخذ في االعتبار األهداف 

وجه نحو غاية أخروية، و هناك الكثير األخروية الدائمة  و هي التي صنفناها ضمن الفعل امل

َناتِّ  مِّ
ْ
ؤ
ُ ْ
يَن َوامل نِّ مِّ

ْ
ؤ
ُ ْ
َماتِّ َوامل ْسلِّ

ُ ْ
يَن َوامل مِّ ْسلِّ

ُ ْ
ن   امل من النصوص القرآنية في ذلك و التى منها: " إِّ

َعاتِّ  اشِّ
َ
خ
ْ
عِّ يَن َوال اشِّ

َ
خ

ْ
َراتِّ َوال ابِّ

يَن َوالص  رِّ ابِّ
اتِّ َوالص 

َ
ق ادِّ يَن َوالص  قِّ ادِّ َتاتِّ َوالص  انِّ

َ
ق
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َ
ق
ْ
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اتِّ 
َ
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ُ
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ْ
َماتِّ َوال ائِّ يَن َوالص  مِّ ائِّ اتِّ َوالص 
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َتَصد 
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ُ ْ
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يًما" األحزاب 35.                               ْجًرا َعظِّ
َ
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ً
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ْ
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َ
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َعد  َّللا

َ
َراتِّ أ اكِّ

 
يًرا َوالذ ثِّ

َ
َ ك

 
رِّيَن َّللا اكِّ

 
 َوالذ

       و هناك الفعل الذي يصنف أيضا في خانة العقالنية املطلقة، التي تخدم الحياة املادية    

              و الروحانية بتوازن دون أن تطغى الواحدة على األخرى، و تجمع بين األهداف الدنيوية

اَر  ُ الد 
 

اَك َّللا
َ
ت
َ
يَما آ و األخروية بدرجة عالية من التوازن، و هو الذي يبرز في اآلية: " َواْبَتغِّ فِّ

ن    ْرضِّ إِّ
َ ْ
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ف
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َ
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َ
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يَن" القصص77. مع شرط الدرجة العالية من التوازن بين الحياتين، أما  دِّ ْفسِّ
ُ ْ
بُّ امل  يُ حِّ

َ
َ ال

 
َّللا

إذا طغى االهتمام بالحياة الدنيا على حساب اآلخرة مع عدم إهمالها فهنا نكون أمام العقالنية 

 النسبية.                                                                                                                                                 

ثم هناك العقالنية املفقودة أو الالعقالنية املطلقة التي نالحظها في الكثير من اآليات      

يَن ُهْم  ذِّ
 
َها َوال  بِّ

ْ
وا نُّ

َ
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ْ
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القرآنية و التي منها: " إ
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ُبوَن" يونس7،8 و هي تخص أيضا الذين  سِّ
ْ
 َيك

ْ
وا

ُ
ان
َ
َما ك اُر بِّ

َواُهُم الن 
ْ
َك َمأ ـئِّ

َ
ْول
ُ
وَن أ

ُ
ل افِّ

َ
َنا غ َعْن آياتِّ

      تاهوا عن غاية وجودهم في الحياة الدنيا، و اتبعوا أهواءهم بغير علم، و اتبعوا شهواتهم، 

و الذين حاربوا  و عبدوها،  و السلطان، و اعتقدوا في أنواع كثيرة من اآللهةو عبدوا املال 

العقالنية املطلقة، و غيرهم كثير هؤالء تصنف أفعالهم ضمن العقالنية املفقودة أو 

الالعقالنية املطلقة، أو يمكن التعبير عنها بعقالنية الشهوات التي لها قوانينها، و باعتبارها 

زائلة غير دائمة، بعكس العقالنية املطلقة التي تحقق أهدافا و شهوات  تحقق أهدافا مؤقتة

و نجاحا في الدنيا و اآلخرة، و التي منها االستقرار النفس ي و االجتماعي و املادي في الحياة  دائمة

                                                                                                                                                  الدنيا.    

و العقالنية   و يمكن أن نستخلص بأن الفعل فى القرآن الكريم يقع بين العقالنية املطلقة  

ين توجد املفقودة مطلقا، أو بين الفعل العقالني و الفعل الالعقالني، و بين هاتين العقالنيت

                       و العقالنية العاطفية، العقالنيات األخرى التي ذكرناها، و هي العقالنية التقليدية،

و العقالنية املادية أو الدنيوية، و يتجاذب هذه العقالنيات نوعان من الفعل يقعان على 

                 األهواء إلى النقيض من بعضهما البعض هما الفعل الروحاني و الفعل املادي املستند

 و الشهوات، و يميل اإلنسان إلى هذه العقالنية أو تلك بحسب ميوله إلى هذا الفعل أو ذاك،

و إذا كانت الرأسمالية أبقت فقط على العقالنية املادية و تركت أنواع العقالنيات األخرى، 

و تمنعه   باإلنسان إلى الضاللفإن القرآن الكريم قد انتقد العقالنية التقليدية ألنها تؤدي 

و الباطل، ثم أن القرآن الكريم يعترف  من التفكير  و استعمال العقل و التفريق بين الحق

بالعقالنية العاطفية و العقالنية الدنيوية لكنه يجعلهما تحت إشراف و توجيه العقالنية 

يٌد" هود 78 أي رجل عاقل يرجع إلى الحق  ْم َرُجٌل َرشِّ
ُ
ْنك ْيَس مِّ

َ
ل
َ
الروحانية، لذا نجد اآليات " أ

و إلى الدين و إلى شريعة هللا، و يتغلب على شهواته، فالرشادة الحقيقية هي رشادة الدين، 

و تضبطها ضمن  أي العقالنية الدينية و الروحانية التي توجه كل أنواع "العقالنيات" األخرى 

نسان و تحثه على استعمال العقل قواعد الدين، لذا هناك الكثير من اآليات التي تخاطب اإل

و التأمل و التدبر مثل: " أفال يعقلون، أفال يبصرون، أفال يتفكرون، يتدبرون"، و كأن 

فإنه  ذلكبط أنواع الفعل هذه التي تحدث عنها من القرآن الكريم، و رغم ن"ماكس فيبر" است

الرأسمالي، و لو كانت هذه لم يعط األهمية إال للعقالنية املادية التي هي أساس بناء النظام 
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العقالنية املادية تحت إشراف العقالنية الروحانية ملا وقعت هذه الحضارة في الكثير من 

و هو نفس ، و الجريمة و االنتحار  و النفسية، مثل العنف زمات االقتصادية و االجتماعيةاأل 

ملا تتحدث عن البناء  الخطأ الذي وقعت فيه املاركسية الوجه الثاني لهذه الحضارة املادية،

األخرى، بينما في منظورنا أن يكون األساس  بنياتاالقتصادي و املادي على أنه أساس كل ال

يوجهها.                                                                و هو الذيالبنيات االجتماعية الروحاني هو قاعدة كل   

ا أن أصل الخطأ هو طريقة عمل املؤسسات الرأسمالية و قد الحظ "ماكس فيبر" أيض      

بأنظمتها البيروقراطية املفرطة في العقالنية التى أدت إلى الحد من حرية اإلنسان بسبب 

القوانين املفرطة، و زادت في عزلة اإلنسان و اغترابه عن واقعه و عن أهدافه التي وجد على 

االستهالكي من قبل املؤسسات الرأسمالية األرض من أجلها، و أن استهداف تنمية الفعل 

الذي صار غاية قصوي أكثر مما هو وسيلة إلعانة اإلنسان على أداء رسالته فى األرض، و أن 

االنغماس في االستهالك الذي صار أحيانا حالة مبالغ فيها إلى درجة اإلدمان، قد أدى 

و صار  و أحيانا إلغائها تماما،   نيةباإلنسان أيضا إلى االبتعاد عن أهدافه األخالقية  و الروحا

، و بالتالي الواسع الهدف األول هو العمل أكثر لكسب األكثر من أجل اإلنفاق و االستهالك

                                                                                                                                                 فقد الدين أهدافه.  

 وبانتظام و قد تحدث  فعلفروح الرأسمالية تهدف إلى غرس    
ً
يسعي وراء الربح عقالنيا

د الكالفينية و التي منها الحرص على عدم تضييع عن مجموعة من القواع "ماكس فيبر"

الوقت، و ضبط الفعل، و االقتصاد و عدم التبذير، و االستثمار و كسب املال كغاية 

مشروعة، هذه القواعد العقالنية صالحة في الحياة املادية لكن تم إهمال العقالنية 

خلصا معه مخلصا في كن م ،الروحانية، فال نجد  عبارة كن صادقا في عالقتك مع هللا

      عباداتك مجتهدا فيها محافظا على أوقات الصالة، و الحث على التفكر فى خلق السماوات 

و األرض، فقد تم األخذ بقواعد العقالنية املادية من الدين و تركت قواعد العقالنية 

ة توازنها، األخالقية و الروحانية املوجودة في الدين أيضا، مما أفقد املجتمعات الرأسمالي

لذلك رأى "ماكس فيبر" أن الرأسمالية الغربية هي عقالنية ألنها تحاول كسب املال و تطوير 

للرأسمالية الغربية بأنها غير  "ماركس"الحياة املادية بكافة الطرق، في حين كانت رؤية 

                          .                     عقالنية ألنها أخفقت في تلبية الحاجات األساسية ملعظم البشر
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فهناك مشكلة في مفهوم عقالنية هذه الحضارة، فال يمكن أن نأخذها في كليتها،و العقالنية     

التي يبنيها اإلنسان تكون دوما ناقصة، و هي في أحسن األحوال نسبية فى مقابل العقالنية 

لرأسمالية تنقصها أحيانا املطلقة للقرآن الكريم، و ال نتوقف عند هذا الحد، فالعقالنية ا

األخالق، و األخالق تنتمي إلى العقالنية الروحانية، لذا من املهم أخلقتها، فإذا اعتبرنا أن 

و في املكان الصحيح، و تعنى تحقيق  العقالنية تعني أداء الفعل الصحيح في الوقت الصحيح

أفعاال عقالنية إذا حققا و الربا  األهداف في أقصر وقت و بأقل تكاليف، فبذلك يكون القمار 

و هي أعمال مشروعة في هذا  أهدافهما التي هي املال، و كذلك بيع املخدرات و الخمور، 

النظام، و يكون مبدأ الغاية تبرر الوسيلة التي هي مبدأ في الفلسفة الغربية جائز بمطنق 

اإلجهاض مثال  العقالنية الغربية ألنه يحقق األهداف املسطرة، و من ذلك وضع قوانين تحمي

الذي هو في األصل قتل للنفس، و هي شكل من أشكال الوأد في العصر الحديث املحرم في 

و الخالصة أن الفكر اإلنساني يتميز بالعقالنية النسبية أحيانا و بعدم   القرآن  و اإلنجيل،

البشرية  و األساليبالعقالنية أحيانا أخرى، و هو الذي نالحظه في حاالت تسيير التكنولوجيا 

كل و الجوانب األخالقية املرتبطة ب أساليب تسيير اإلنتاج و تحقيق الربح،و في التعامل معها، 

و ببعض املعامالت اإلنسانية، و هي الحاالت التي تتطلب سلطة روحانية من أجل  ذلك، 

 ضبطها، هذه السلطة الروحانية هي التي تكمل عقلنتها.

           صحيح أن الدين يحافظ على الضبط االجتماعي، نقد ممارسة الدين املسيحي: -

                               و يحافظ على جزء كبير من االستقرار االجتماعي، و يحافظ على استمرار النظام

          لكن قبل ذلك يجب أن يكون هذا الدين مقنعا، و يجعل الناس مقتنعين به، ،و استقراره

ناقض في ذاته، في نصوصه و في تطبيقاته، و إال صار هذا الدين عبئا و عادال و غير مت

و القائمين   اجتماعيا إلى جانب األعباء االجتماعية الكثيرة، مقابل التزام قوي من املؤمنين به 

 عليه.

ليس مجرد مجموعة معتقدات و شرائع، لكنه هو إن الدين القادر على تحريك الفعل، و     

ره في شخصية الفرد، ألنه دين جماعة من البشر له جذور في الشخصية إيمان مغروس بجذو 

االجتماعية، و موقفنا الدينى هو وجه لبنية شخصيتنا، فهويتنا تتحدد بما نكرس أنفسنا من 
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على وعي بما هم في الغالب أجله، و هو الذي يحرك أفعالنا، غير أن األفراد ال يكونون 

مكرسون من أجله، و غالبا ما ال يستطيعون التمييز بين عقيدتهم الرسمية و عقيدتهم 

الحقيقية، فالرجل يعبد السلطة مثال بينما دينه الرسمي املسيحية، فهذه األخيرة مجرد 

 ( 1)إيديولوجية، و دينه الحقيقي عبادة السلطة. 

لنظرى و الدين العملى، فيمكن للشخص أن يعلن ففي هذه الحال هناك فجوة بين الدين ا   

رسميا أنه يتبع ديانة معينة، و بشعور أو بدون شعور يكون قلبه معلقا بعبادة معينة تأخذ 

كل تفكيره و مشاعره و اهتمامه، كأن يكون همه املال أو النجاح أو الشهرة أو غيرها، و يكون 

ه و إلى أفعاله اليومية، و بذلك فالشرط الدين الذي أعلنه مجرد أحاديث ال تتوغل إلى قلب

األساس ي ألي عمل هو اإلخالص هلل، فإذا انتزع اإلخالص سقط اإلنسان في شتى أنواع التبعية 

 ملعبودات أخرى غير هللا.

: هل نحن مسيحيون حقا؟ و يجيب بالنفي ألن "اريش فروم"و من هذا الباب يتساءل     

و البحث   أفعال األوربيين في التاريخ تدل على عكس ذلك، فشخصية األوربي مليئة بالجشع

و إثارة  و استغاللهم،  عن النصر و الحروب و اإلبادة، إبادة الهنود الحمر و استعباد األفارقة

                و باختصار يؤكد ال توجد جريمة إالحربين عامليتين و هم يبحثون عن الحرب الثالثة.. 

ما داموا يعملون ضدها  ،و ارتكبت، ثم يتساءل: ملاذا ال يتخلى هؤالء عن املسيحية؟ بمعنى

 (2)فلماذا ال يتخلون عنها باعتبارها لم تعد تتماش ى مع روح العصر؟ 

الناس و صيانة  فيجيب بأن اإليديولوجية الدينية مطلوبة للحفاظ على االنضباط عند

 تحويل مالتماسك االجتماعي، و هناك سبب آخر هو أن الناس الذين يحبون املسيح بإمكانه

و هكذا يتحول املسيح  هذا اإليمان بطريق االغتراب، إذ أن املسيح هو الذي يحب نيابة عنهم،

إلى وثن، و بالتالى االتكال بأن الخالص مضمون ألن اإليمان املغترب في املسيح يعوضنا عن 

ن اإليمان املسيحي يفيد أيضا كستار رخيص لتغطية السلوك أعدم السلوك مثله، و 

  (3) الشخص ي املتوحش.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .128 .134 .135،مرجع سابق، ص،ص املظهراإلنسان بين الجوهر و إريك فروم،  (3) (2( )1)
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 و رغم إحساس اإلنسان بأنه يؤدي دورين، دور االلتزام بدين معين و دور يتبع فيه أهواءه    

و دون  دون دين و ميوله فإنه يبقى متمسكا بدينه أو مدعيا التمسك به، ألنه ال يمكن العيش

نحس بأي تهديد، و ملا نحس بضرورة االستعانة بقوة غيبية خاصة ملا تشتد األمور، و ملا 

 استعادة االستقرار و التماسك االجتماعي فإننا نحتمى بمبادئ الدين.

و في أثناء زيارة البابا إلى بيرو سلمه هنود أمريكا هذه الرسالة: " نحن هنود  1985و في عام   

املقدس، ذلك أنه على أمريكا، نريد انتهاز فرصة زيارة البابا جون بول الثاني، لنرد إليه كتابه 

لم يجلب لنا الحب و ال العدل و ال السالم، فليرده إلى مضطهدينا، فهم  مدى خمسة قرون،

يحتاجون إلى وصاياه األخالقية أكثر منا، لقد وصل إلينا الكتاب املقدس كجزء ال يتجزأ من 

 ( 1) النظام االستعماري املفروض علينا"

يستطع الخالص من انعكاسات هذا النظام،  و حتى النظام  الرأسمالي ذاته لم مبل أن النظا   

الديني الكنس ي لم يستطع تخليص املجتمعات الرأسمالية من آفات الرأسمالية، فما بالك 

 أنه يخلص املستعمرات.

ألف مراهق في فرنسا، و كذلك في البالد املتقدمة ليس بسبب نقص الوسائل  40إن انتحار   

و لكن بسبب غياب الغايات، و هو وباء ال يمكن أن يقض ي عليه األطباء كما في العالم الثالث، 

إن ما يفتقده هؤالء الشباب هو مشروع كبير يستحقون أن يعيشوا من أجله،  النفسانيون،

      في مواجهة تفكك النسيج االجتماعي بواسطة وحدانية السوق، و في مواجهة الفقر الروحي

  (2) و املوت.  الي و املخدرات و الهروب إلى سماعات الصوت الع

العالم الذى غرست فيه عبادة  القد فقدت حضارة الغرب كل مبررات وجودها، و أن هذ   

املال و الشهرة و النجاح و الجنس و العنف و اإلثارة، و عبادة وسائل اإلعالم التي ترفع من 

تشاء و تحط من تشاء، و مع األسف ترفع كل من يمجد عقيدتها املادية، و كل عقيدة تحارب 

م البديل الذى يعيد العالم الروحى لإلنسان، لقد حان الوقت لنقدم من جديد لهذا العال

 إلنسان العصر توازنه و ينقذه من عبودية املال و الشهرة، و العيش دون غاية في هذا العالم،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، 3طدار الشروق، القاهر، ، ت: منى طلبة و أنور مغيث،كيف نصنع املستقبلوجي غارودي، ر  (2) (1) 

2002، 283 .273. 



60 

برلين -المانيا  /والسياسية  االقتصادية ،إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية   

ديانة من الشرق و تبناها و بث فيها كل أهوائه و نشرها لقد قام هذا الغرب بكل ش يء، سرق 

و املوت،  و نشر الكثير من الدمار  في العالم بنزوات استعمارية، و خاض الكثير من الحروب

و جرب القنابل النووية، و زرع إسرائيل كي يشبع ميوله و نزواته نحو املجازر، و ما زال يزرع 

نام و الصومال والسودان و إفريقيا، و جرب التخريب املوت في العراق و أفغانستان و فيت

                             عن طريق اإلمبراطوريات اإلعالمية التي توغلت إلى عقول الناس لتفسد أفكارهم 

و معتقداتهم، و تعلمهم كيف يعتدون على فطرة اإلنسان، و استمرت في استعباد املاليير من 

ة الجدد، قراصنة االقتصاد، لترتكز الثروة نجنسيات و بالقراصالبشر بالشركات متعددة ال

باملائة من البشر و ترمى بالبقية إلى جحيم الفقر، و يكرس النظام الربوى الذى  20بين يدي 

                 مبرر لهذا الغرب كي يستمر،أي هو امتداد طبيعي للنظام االستعمارى االستغاللى، لم يبق 

ه" بسرقة ثروات الدول املستعمرة، و طور العلوم و النظريات بسرقة بنى "ثروتالذى و 

منجزات العلماء الذين سبقوه في حضارات أخرى، و استغالل علماء العالم الثالث، لم يعد 

              مازال الغرب حتى اآلن يمارس استقطاب العلماءفمبرر الستمرارها، أي الحضارة  لهذه

تحديد أيضا  على اإلنجاب، فقد جرب شباب و الفتيات القادراتو رؤوس األموال و حتى ال

     موطن الحرية نتائجه، و اآلن تنكشف عورة آخر حصونه التي هي ادعاؤه بأنه رى النسل لي

، املليئة بالعيوب و النفاق، و التي تكرس حكم فئة قليلة هي و الديموقراطية و املساواة

أصحاب املال و املصالح، حكم الشركات متعددة الجنسيات و أصحاب املال، لم يبق لنا 

       قول لهذا الغرب قف مكانك لقد خربت العالمنسوى تقديم البديل الذى ينقذ البشرية و 

و االنتظار  عند  وجوده، و دفعته إلى االنتحار  و شوهت جوهر اإلنسان و أنسيته الغاية من

 العيادات النفسية، و فوق كل هذا يحتمي باإلنجيل و بعيس ي عليه السالم.

أدى إدخال علم االجتماع فى عملية التحديث إلى  الدين فى الفكر السوسيولوجي: -

تطوير توجه علماء االجتماع نحو الرؤية العصرية كعملية مضادة للدين، فإن كان ال

الصناعي و التمدين عمليات تسهم فى تحليل العوالم الدينية، و إن كانت العصرنة تمثل 

، فيستطيع الدين حينذاك أن يظهر من املخلفات التى "فيبر"خيبة أمل العالم حسب 

 "أوغست كونت"ستزول فى املجتمعات الحديثة، و ظهر التناقض بين الدين و العصرنة عند 
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قد "سان سيمون "، و "دوركايم"، و "أوغست كونت"لثالث، و املالحظ أن فى قانون الحاالت ا

و قد اعتبرت ، ابتكروا ديانات جديدة متكيفة مع العصرنة، تحل محل الديانات التقليدية

ال تتوافق مع مجتمعات تتجه نحو التطور  املاركسية الدين ظاهرة اجتماعية بالية،

ن املجتمعات الغربية التى تشهد أكبر قدر من االقتصادي و االجتماعي، و الحظ هؤالء بأ

و عدد الدعوات  و تراجع دور الكنيسة، الحداثة، تعرف انحسارا للممارسات العقدية،

 (1) الكهنوتية، أي تحلل الدين و غياب املقدس فى املجتمعات الصناعية.

الوضعي الذي ، و الدين رهذا يعني أيضا تراجع الدين الخرافي و األسطوري، و ديانات السح  

منطق  ،ال يتماش ى مع العقالنية الحديثة، هذه العقالنية التى لم تعد تستوعب وفق منطقها

عالم االجتماع البريطاني التخلي عن مفهوم  1965 "ديفيد مارتن"هذه الديانات، و قد اقترح 

 ) التمدين(، ألنه مرتبط بإيديولوجية مضادة للدين، و ألنه من املستحيل تشغيل مفهوم

 ( 2)كهذا تجريبيا. 

و يعني التمدين استيالء السلطة املدنية على أمالك الكنيسة، أو سحب قطاعات من 

املجتمع و الثقافة من سلطة املؤسسات الدينية، و تحرر التصورات الجماعية من أي مرجع 

بة و أفعالهم بالنس  و استقاللية وعي األفراد ديني، و تشكيل معارف مستقلة بالنسبة للدين،

و األفكار   للوصايا الدينية، و يعني التمدين أيضا العملية التى تؤدي إلى خسارة املؤسسات 

و املمارسات الدينية أهميتها و مغزاها االجتماعي، و أن العلمنة مرتبطة باالنتقال من نظام 

 أساسه الجماعة إلى نظام أساسه املجتمع، و هو انتقال يغير وضع الدين.

االجتماعي، من املالحظ إعادة تركيب عرقية األديان، خاصة ما له عالقة  و على الصعيد   

بحقوق اإلنسان، فمواجهة التحديات العرقية املعاصرة ال تشرك الدولة العائالت الروحية 

فى النقاش العام الخاص بهذه املسائل مهما كانت الدولة علمانية، فتدعو العلوم الدينية 

ها فى تشريع النظام السياس ي األخالقي فى األنظمة التعددية، أي ما املختلفة إلى تقديم إسهامات

يتعلق بحقوق اإلنسان و املواطن فى دولة القانون، ذلك ما يحصل فى االتحاد األوربي من نقل 

 و بأسلوب القداسة من السياسة إلى األخالق، نظرا الرتباط مواطنيه بعصر التكنولوجيا،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

املؤسسة الجامعية  بيروت،،ت، بسمة بدران،األديان فى علم االجتماع، ( جان بول ويليم2()1) 

 .138،138،145، ص،ص 2001،لدراسات و النشر و التوزيعل
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جديد للحياة، فى مجتمع يجب أن يظل متضامنا مع أنه تعددي و فردي، من هنا تأتي فكرة 

فيه الدولة أن تدير مجتمعا ديموقراطيا يواجه مخاطر  التطور نحو دين مدني أخالقي تحاول 

تكنولوجية و بيئية كبرى، أو تولد مواطنة متكيفة مع الوضع، و إن إعادة التركيب الديني 

للعصر تعني النظام االجتماعي على الصعيدين األخالقي و الثقافي، و أن إعادة التعبئة 

حدا للتمدين و لخسارة املؤسسات الدينية  االجتماعية للدين ال تعني عودة الدين و ال تضع

و األفراد، فإعادة التعبئة هذه تميز العصرنة الفائقة، و تتخذ شكل   سيطرتها على املجتمع

             إعادة تأهيل ثقافية و شخصية للدين، و ال يتعلق ذلك بعودة سلطة الدين على األفراد 

           ى هامش العقليات املسيطرة و الفاعلين و املجتمع بل بإعادات تركيب مختلفة للدين عل

و املنظمات املسيطرة، فالتعابير الدينية الجذابة شعبيا تعكس سيطرة ثقافة املدينة على 

دين معتدل و منطقي و أخالقي  بمكانةالدين، هذا ما يؤدي بالنظام االجتماعي إلى االعتراف 

  (1) يحتفظ به كأنه قبة مقدسة.

يمارس الدين سلطة معنوية تنعكس على  :وظيفة الضبط االجتماعيالدين و  -

أفعال الناس في إثناء تفاعالتهم اليومية، و حتى في أفعالهم املنعزلة، إذ يبرز فى مواقف كثيرة  

مثل السلم و الحرب، و فى الزواج و  العالقات القرابية، و في الوفاة، و في الزراعة والتجارة، 

، و في الصراع و التعاون،  و في تسيير األعمال و غيرها، و في كل مجال من و املعامالت املالية

  الت توجد مجموعة من القواعد و الضوابط التي تنظم التعامالت، إذ تحافظ علىاهذه املج

            التوازن باستمرار باعتبار أن الجميع متفقون على هذه الضوابط وضعيةالنظام و على 

 و ملتزمون بها.

و تستمر هذه الضوابط فى أداء وظيفتها بسبب الرقابة الذاتية لألفراد، الذين آمنوا بقواعد   

الدين الذي اتبعوه، و من خالل الرقابة االجتماعية، أي من خالل رقابة الجماعة ألفعال 

أعضائها، و إرشادهم و حثهم على ضرورة االلتزام بقواعد الضبط التى جاء بها الدين، خاصة 

قاعدة األمر باملعروف و النهي عن املنكر، و تعنى هذه القاعدة التشجيع على أفعال  من خالل

            الخير التى أقرها الدين و املجتمع، و النهي عن األفعال التى أنكرها الدين و املجتمع، من جهة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .169، 168(نفس املرجع، ص، ص، 1)
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تمنع الناس من مخالفة قواعد أخرى تعتبر العقوبات املعنوية و املادية أحد الوسائل التى 

 الدين و ضبط أفعالهم، خاصة تلك العقوبات التى يقرها القانون.

                 و هناك من قسم الضبط إلى قسمين شعوري و الشعوري، و يسمى بالضبط الداخلي  

و هو تلقائي نمى تدريجيا و تلقائيا عن طريق بعض التفاعالت االجتماعية التي تبلورت ثم 

صلبت تدريجيا، فصارت قواعد راسخة و جزء ال يتجزأ من شخصية الفرد، و هذا النوع ت

من الضبط هو أفضل أنواع الضبط بسبب الطاعة الذاتية، مما يسهل تطبيقه ألنه ال 

يحتاج إلى مؤسسات رسمية تشرف على تطبيقه، و هو كما سبق "ضبطا  داخليا الشعوريا"  

 .(1)و ليس خوفا من سلطة أو قانون  نابع  من إرادة الفرد  و رغبته

               و يمكن إجمال وظيفة الدين في الضبط االجتماعي في أنه يزود االنسان بهدوء النفس  

و يحدد الدين  تفسيرا ملكانة الفرد في الوجود و عالقاته املختلفة، قدمسالمة العقل، و يو 

هوية الفرد و انتمائه للجماعة و يعمل على تحقيق وحدة الجماعة، و يقوم الدين بتثبيت 

و االنصياع   ، و يساعد على الخضوععليها الشرعية إضفاءاملعايير و النظم االجتماعية و 

 للمعايير و القيم االجتماعية.

عنوية و روحية على الدين سلطة م مارسي الدين وآليات الضبط و االستقرار: -

أتباعه، هذه السلطة التى تمتد إلى مختلف مجاالت النظام االجتماعي الذي نالحظه فى 

النظام العام و فى األفعال اليومية لألفراد، و فى قواعد املعامالت اليومية التى تكون بينهم فى 

 مختلف املجاالت.

                              و من خالل نظرة الناسو يتم ضبط األفعال باستعمال آلية الجزاء و العقاب،     

و استهجانهم ألي فعل مناف للقواعد الدينية، و بالنظر إلى الخوف من غضب هللا، فللنظام 

و االعتقاد أو اإلقناع  الديني سلطة قوية في تنظيم العالقات االجتماعية بين الناس، في فرض

              بالعقيدة الغالبة في املجتمع.          

    و يعتبر ضبط النفس باستعمال آليات الصبر فى كل املجاالت، ضبط النفس على املكاره    

              الفقر تيو على شهوات الدنيا، و ضبط النفس عند مواجهة األعداء، و ضبط النفس فى حال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 52، ص1985دار الكتاب الجامعي،القاهر، ، دراسات في الضبط االجتماعيمحمد العادلي،  فاروق (1)
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املرض و املوت و غيرها من الشدائد أحد أهم مظاهر عملية الضبط التى  تيو فى حال ،و الغنى

     يمارسها الدين على أفعال األفراد.

دة، أولها مستوى الفرد الذي و بذلك فتحليل الضبط بنائيا يعني أن يكون فى درجات متعد   

الوعي بهذه  ضبط يبدأ أوال من االعتقاد، ثميضبط أفعاله بناء على أوامر الدين، و هذا ال

بها، و يكون الضبط فى مستوى األسرة و الجماعة  القواعد و فهمها فهما صحيحا، ثم  االلتزام

القرابية األوسع، ثم فى مستوى الجماعة الدينية خاصة املؤسسة الدينية، و يكون أيضا فى 

املدرسة، و فى املستوى االجتماعي األوسع، كما يكون من جانب املؤسسات القانونية التى 

 تضعها. تفرض احترام الدين و قواعده من خالل القوانين التى

و تمارس كل هذه الجهات دور الرقابة على الفعل، كل فى مجال اختصاصها، و تبين قواعده   

كما تحذر املتجاوزين، و تشجع امللتزمين بقواعد الدين، هذه القواعد التى تمتد إلى مختلف 

                               و التجارية  ي كثيرة، منها املعامالت املاليةاملعامالت فى الحياة اليومية لألفراد و ه

و عالقات  و التعليمية، و العالقة بين الجيران، و العالقات الزوجية، و العالقة مع األقارب، 

، مما يحتاج إلى مو غيره العمل، و العالقات بين الحاكم و املحكوم، و الرؤساء و املرؤوسين 

 ضوابط دينية، تهدف إلى تحقيق االستقرار االجتماعي.

استعمال السلطة  بتفعيل الرقابة االجتماعية، و ثم أن آليات الضبط تكون عاجلة و ذلك   

الدينية و الروحية و االجتماعية التى يتمتع بها البعض، فيفرضونها على اآلخرين من أجل 

احترام قواعد الدين، كما تكون آليات الضبط آجلة و التى تتمثل خاصة فى الجزاء و العقاب 

الناس من هللا عز و جل لقاء أفعالهم، فإن كانت إيجابية بالنسبة للدين، القت الذي يلقاه 

و اآلخرة، و أما إن كانت سلبية القت العقاب و غضب   رضا هللا، و حسن الجزاء فى الدنيا

 هللا فى الدنيا  و اآلخرة.

ن حسن الضبط الديني ألفعالهم يجعلهم ينتظرو زام الناس بقواعد الضبط، و بلذا فإن الت  

الجزاء، و بذلك تنشأ عالقة نفعية بين الفعل الديني و أهداف هذا الفعل، التى تتمثل فى درأ 

 العقاب و جلب املنفعة الدنيوية  و األخروية.

و فى هذه الحالة األخيرة ال يصير االلتزام بقواعد الدين نتيجة لإلكراه، و إنما نتيجة    

رضاهم بالعقيدة التى اختاروها، و بالقواعد التى جاءت اختيارية، ناتجة عن قناعة األفراد، و 
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بها، هذا ما يحقق االستقرار النفس ي و الروحي و الرضا الداخلى الذي ينعكس فيما بعد على 

 العالقات االجتماعية و يحقق االستقرار االجتماعي.

ليس الدين وحده الذي يقوم  أنماط التدين و عالقتها بالضبط االجتماعي: -

الضبط االجتماعي، فاألفراد يمرون طوال مراحل حياتهم على مجموعة من  بوظيفة

املؤسسات االجتماعية التى يتعاملون معها و يندمجون فيها، و فيها يتلقون الكثير من قواعد 

و تكيفهم مع م اليومية، ضبط يستهدف اندماجهم الضبط االجتماعي ألفعالهم و سلوكاته

و القيم التى تؤمن بها و الهدف اآلخر هو تحقيق االستقرار  هذه املؤسسات و قواعد تعاملها،

االجتماعي و التناغم مع القيم االجتماعية السائدة، أما هذه املؤسسات فهي أوال األسرة، ثم 

املدرسة، ثم مختلف املؤسسات الدينية و الثقافية و السياسية و االقتصادية، كل لها 

ستقى قيمها من منبع واحد و من القيم لكنها تقواعد ضبط خاصة بمجال تخصصها، 

ثم االجتماعية املشتركة، و يتم تكييف هذه القيم في مختلف مجاالت الحياة مهما اختلفت،

أن هناك مؤسسات تمارس وظيفة الضبط بطريقة مباشرة و أحيانا غير مباشرة مثل وسائل 

 و املؤسسات السياسية. االعالم الجماهيرية

املؤسسة الدينية و القرابية كقوى أساسية فى عملية الضبط  و بذلك أمكن التحول من  

                    االجتماعي إلى مؤسسات أخرى سياسية و إعالمية و غيرها، فأما املؤسسة السياسية 

و النشاط السياس ي فقد صارا أكثر اندماجا فى الحياة اليومية للمجتمعات املعاصرة، خاصة 

أن يتحدد مصيرهم  إمكانيةبة لها، و شعور األفراد باملصاحمع عقيدة الحرية الفردية 

 ورقة انتخابية توضع فى صندوق االنتخابات.بالجمعي فقط 

ين هي نتيجة أن استقاللية السياسة عن الد و شرعية مقدسة،السلطة  ارتدت لقد   

يق إذا أمكن للسياسة أن تصير دينا، فيمكن للدين أن يصير سياسة عن طر فأحداث طويلة، 

إقرار التغيير االجتماعي و السياس ي، فحتى ابتعاد مجموعة دينية عن الشؤون املدنية قد 

ن هللا محايدة تماما عن و ال يوجد فى الواقع طريقة للحديث ع (1)يتولد عنه تأثيرات سياسية،

 (2) االجتماعي. تحمل نظرة معينة إلى العالم ألن أي نظرة تيولوجية السياسة،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 113-111 مرجع سابق، جان بول وليم،( 2( )1)
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 و بذلك انتقلت تلك القداسة التى أضفيت على الدين إلى السياسة، و صار النشاط  

السياس ي، و العمل السياس ي، و املؤسسات السياسية، و الحقوق و الواجبات السياسية، 

ليها باعتبارها تحمل الكثير من القداسة و االحترام، و التشدد فى التعامل بها، و الحرص ع

مكاسب اجتماعية تحققت بعد الكثير من التضحيات، و صارت وسائل اإلعالم و النشطين 

السياسيين يتعاملون بشراسة مع هذه القيم و يتشددون اتجاه كل من يحاول االعتداء 

 عليها، و هذا يعتبر أحد أهم أشكال الضبط االجتماعي السياس ي.

و الطقوسية مما  ية يترافق غالبا مع إضفاء نوع من الرمزيةإن التأكيد على السيادة السياس  

يشير إلى امليل نحو إرساء الرابط الجماعي فى البعد ما فوق االجتماعي حتى و لو عن طريق 

و املعتقدات  التلميح، و تسمى هذه الظاهرة الديانة املدنية،  و التى تعني نظاما من الشعائر 

كيانه الجامع، و ليحافظ على تقوى جماعية بالنسبة إلى التى يعتمدها املجتمع ليقدس 

 (.1)نظامه حول الديانة املدنية

                      لقد عدد "هاموند" أنواع الديانات املدنية، و كل سيادة مدنية تحمل أبعادا خيالية   

 الدماء  و و عاطفية تنزع إلى تقديسها، فتصوير تاريخ التقوى يشدد على أهمية التضحيات 

املبذولة و ترميز الرابط الجماعي بأعالم و تماثيل، و إقامة الشعائر يولد و يغذي التقوى 

الجماعية اتجاه الوطن، و إذا تعلق األمر بمقدس غير ديني ففى الغالب يستقى من الديانات 

 (.2)املدنية بسرعة ألنها استبعدت أي مرجع ديني

نية رداء اإليديولوجية التأليفية للدولة، لتعلم فى و فى إندونيسيا ترتدي الديانة املد   

 املدارس، و تشكل رابطا رمزيا يوحد السكان مهما كانت انتماءاتهم، كإديولوجية "بانكاسيال "

              االجتماعية، القائمة على توحيد هللا و على الوحدة الوطنية و الديموقراطية، و العدالة

بعدما شلت العبادة  نتوية "، و هي الديانة التى تقوم بهذه الوظيفةو فى اليابان تقابلها " الش

اإلمبراطورية، و هذه الديانة تتطور، ففى فرنسا تم االنتقال من املواطنة السياسية الوطنية، 

   إلى املواطنة السياسية األخالقية فى دولة ديموقراطية تعددية، ثم إلى ديانة مدنية تركز على 

 آرون" أن تكلم عن الديانات املدنية، نسبة إلى النازية و الشيوعية،قد سبق"لريمون  و

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 113-111 مرجع سابق، ( جان بول وليم،2( )1)
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 .(1)حقوق اإلنسان، هذا ما يبين إدخال عناصر دينية فى النظام االجتماعي

و العالم  اإليديولوجيات تجعل السياسية نفسها مطلقة حتى تصير مفاهيم حول اإلنسانف

و كل ما يتصل بالوجود، و تنصح بأخالق معينة يمكن تسميتها "ديانات سياسية "، و هي ملا 

تحارب ديانات أخرى تبرهن على طابعها الديني و إرادتها فى أن تحل محل الديانات، و هي تنتج 

  .(2)أةعن عملية تأليفية و تعمل كبديل عن الديانات املوجودة تاريخيا و لها طابع حديث النش

و بهذه الطريقة تضع هذه الديانات لنفسها قواعد ضبط خاصة بها للصغار  و الكبار حتى    

يلتزموا بها جميعا، و يصير من السهل انصياعهم لقيادات تلك الديانة، و تعمل كل 

املؤسسات فى كل املجاالت االجتماعية فى نسق واحد متناغم لخدمة تلك األهداف، فالنشاط 

   اإلعالمي، و االقتصادي و الثقافي و حتى الحرب و السلم تستثمر لهذا الغرض،الرياض ي و 

و كلما زادت إغراءات هذه املجاالت، و هي إغراءات يمنحها السياس ي من خالل برامجه 

و األعمال،  املختلفة السياسية و االقتصادية و الثقافية، و من خالل تحالفه مع رجال املال 

           الدينية،املؤسسات  عالم، و تقديس الحريات الفردية، زاد ضعفو مع رجال الفكر و اإل 

و تراجع اهتمام الناس بها، و بذلك يتم التحول التدريجي من العقيدة الواحدة املوحدة إلى 

 العقائد الفردية املتنوعة بتنوع املجاالت التى تتيحها الحضارة املعاصرة.

ظ وجود أزمة معتقدات أكثر مما هي أزمة إيمان، فهناك و فى املجتمعات املعاصرة قد نالح   

فى االعتقاد  صعوبة فى تثبيت االعتقاد من وجهة نظر اجتماعية ثقافية، مما يعني الصعوبة

أن  إذ الطلب، جماعيا فى فترة طوفان املعتقدات، و يمكن مالحظة تطور ديانات حسب

 فعل املستهلك أكثر مما هو من فعل املنتج، و حيث تصير السوق الدينية ناالنسجام م

و فى هذه السوق ليست املؤسسة الدينية الوحيدة  املؤسسة املركزية التى تنظم االعتقاد،

 التى تقدم " مسلمات اإليمان "، فهذا األخير ال يستند إلى أي سلطة.

 اجيات آنية مثلها مثل أي سلعة استهالكية و يمكن تسميتها بمعتقدات استهالكية، تلبي ح    

و هي تلبي حاجات نفسية و حاجات األهواء، فإذا انتفى ذاك اإلشباع عوضت بمعتقدات 

 في  أخرى أكثر جاذبية، و أكثر قدرة على اإلشباع، و ملا كانت هذه املعتقدات تنتشر بقوة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .123-118-119، 113،ص،ص نفس املرجع( 2( )1) 
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وسائل اإلعالم فإن الجماهير تسلك اتجاهها سلوك القطيع، و هي تنبهر و تتبع كل معتقد 

 جديد مثل اإلشهار للسلع االستهالكية و الثقافية املختلفة.

واالنحراف،  التفكك حماية املجتمع منل :االجتماعي الدين اإلسالمي و الضبط -

 فيتم الداخلي، الضبط له بعد داخلي و خارجي، فأما في اإلسالم االجتماعي الضبط فإن

 األسرة واملدرسة في االجتماعية التنشئة عن طريق واالجتماعية بتلقين املبادئ الروحية

االجتماعية التي  املبادئ عبر أو إعالمًيا، أو تعليمًيا طابًعا تحمل التي املؤسسات وسائر

 داخل من فينبع الداخلي وأعرافه، أما الضبط وعاداته تقاليده في " العام الرأي"  يفرضها

 ومصدره األخالقية، و املعايير  والعادات والقيم وجدانه و و ضميره و عقله وقلبه اإلنسان

 الحرام، إلى الحالل تجاوز  الحرام، وتمنع و الحالل حدود تبين التي و بها يدين التي العقيدة

 وكتبه  و مالئكته باهلل اإليمان من يتفرع عنها ملا إضافةالظلم،  إلى و العدل ،الباطل إلى والحق

  (1) األخالقية. و القيم والعقاب، والثواب بالحسا و، و رسله

 التشريعات في املنصوص عليها الجزاء و العقاب الخارجي بتطبيق قواعد و يشار إلى الضبط  

و يستمر التذكير  تهدف إلى تحقيق االستقرار و ترسيخ النظام،  و الوضعية و التي السماوية

       بهذه القواعد في كل مراحل التنشئة االجتماعية، و من قبل مختلف مؤسسات التنشئة، 

و املؤسسات االجتماعية و االقتصادية و العقابية املختلفة، حتى يتم ترسيخها في الضمير 

فهذه  النهي عن املنكر من أهم أدوات الضبط االجتماعي،و يعتبر األمر باملعروف و  الجمعي،

 بل استمرار االستقرار االجتماعي،و   القاعدة هي من أهم قواعد الضبط و استمرار النظام

في املجتمع و تفش ي الظلم بمختلف  يعتبر عدم القيام بالنهي عن املنكر فتحا لباب الفساد

املدافعة، أي دفاع الناس بعضهم ببعض، و بمعنى أنواعه، و النهي عن املنكر يدخل في باب 

و نظرا ألهميته اعتبر  آخر دفع أهل الخير و أهل املعروف ألهل الشر حتى ال يتفش ى الفساد،

 واجبا على كل مسلم أن يغير املنكر بالوسيلة التي يتمكن منها، تبدأ بدعوة الناس إلى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الرياض،  ،العربية الدول  في االجتماعي الضبط إلستراتيجية نموذج ،صفوح محمد األخرس (1) 

 43،ص1997األمنية، للعلوم العربية نايف أكاديمية
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و هذا يعنى دعوتهم إلى الخير و إبعادهم عن الشر،  االستقامة باملوعظة الحسنة و بالحكمة،

اللسان كثيرة، فإن لم أساليب ثم تغيير املنكر باليد، فإذا تعذر فيتم تغييره باللسان و 

              اية ذلك هو حرص اإلسالم على حفظ الدين، و الحرث و النسل،يستطع فبالقلب، و غ

 و العقل و النفس، و املال. 

و يهدف الضبط االجتماعي في اإلسالم إلى تحقيق االستقرار االجتماعي، لكن على أسس   

روحانية تستند إلى أخالق القرآن و قاعدة ذلك االعتقاد في وحدانية هللا، و أن طاعة هللا هي 

أساس عملية الضبط، التي تبدو خاصة في االلتزام بأوامره و تجنب نواهيه، و ال يوجد 

صاع له املسلم، و هذه املرجعية مهمة جدا في ضبط الفعل االجتماعي، مخلوق آخر ين

 بوجود جهة واحدة يطيعها املسلم و هي هللا،بمركزية الطاعة، أي ففعالية الضبط تتحقق 

و تتراجع هذه الفعالية ملا تتعدد الجهات التي توجه األوامر و توجه أفعال األفراد،  و ربما 

م القرآن، تماما كما نتحدث في علوم التسيير عن وحدة األوامر يكون التوجيه مخالفا لتعالي

 ة.مو القرار لتحقيق استقرار املنظ و القيادة 

و تعتبر القاعدة اإليمانية أساس االلتزام بعملية الضبط، ثم استيعاب هذه القواعد في   

الجانب النصوص القرآنية، و التماس تطبيق هذه النصوص في السيرة النبوية، باعتبارها 

 العملي للقرآن الكريم، و يمارس املسلم من خالل القرآن الكريم رقابة داخلية على أفعاله، 

و بذلك يكون مسؤوال مسؤولية مباشرة عنها، و مصدر هذه الرقابة هو االعتقاد في أن هللا 

يراقبه و يحص ي كل أفعاله و سيحاسبه عليها، و يمكن استشعار هذه الرقابة في الحديث 

عليه  صلى هللا -وي الذي رواه الترمذي عن أبي هريرة رض ي هللا عنه، قال: قال رسول هللا النب

 اتق هللا حيثما كنت، و اتبع السيئة الحسنة تمحها، و خالق الناس بخلق حسنو سلم : "

تبدو " و يعني الحديث أنه يتوجب على املسلم أن يستشعر رقابة هللا في كل مكان و زمان، و 

ة مع هللا في السر و العلن، ثم يقدم الحديث آلية ثانية للضبط، فما دام اإلنسان لك العالقت

يخطئ فإن هللا تعالي لم يتركه ضحية نفسه و أخطائه، فقد أمكنه من التوبة و من تصحيح 

                       أخطائه، و لوال هذه الفرصة ليئس االنسان من إصالح نفسه، و تمادي في أخطائه 

صيه، و لعم الفساد في األرض، لذا أكد له الحديث على أن أي خطأ يمكن أن يصحح و معا

و أعمال الخير، و من ذلك أيضا التعامل مع الناس بأخالق حسنة، و هي ما تزيد  بالحسنات
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في ترسيخ القيم اإليجابية في املجتمع التي تؤكد دائما على الضبط اإليجابي للفعل االجتماعي، 

ك فرصة للعفو و تصحيح األخطاء فإن هناك تأكيد الستمرار عملية الضبط و ملا تكون هنا

 االجتماعي.

 و يمكن تصنيف أشكال الفعل و أشكال الضبط في ما يأتي:  

و االنتهاء عن  االلتزام  بأوامرهبتتمثل في مراقبة هللا تعالى  ضبط الفرد أفعاله مع هللا: -

نواهيه، و عدم عصيانه في السر و العلن و في  كل زمان و مكان مما يولد انضباطا سلوكيا 

و تجنب  داخليا و روحيا للفرد، و هي عالقة تتميز باالجتهاد في الطاعة لتحقيق الرضا اإللهي، 

 ، و هي عالقة خوف و رغبة في نفس الوقت.    هللا كل ما يغضب

تتمثل في االلتزام الذاتي باألخالق و املبادئ و تطهير   : عاله مع نفسهضبط الفرد أف -

النفس من الذنوب و األفعال السلبية، مع  تدارك األخطاء و تعويضها باألفعال اإليجابية، 

                  هذا ما نسميه بالضبط الذاتي للفعل، الذي يقوم على تهذيب النفس باستمرار و محاسبتها 

 مراقبتها، و البحث على محاكاة النموذج املثالي لسيرة الرسول عليه الصالة و السالم.و 

يتمثل في استمرار تطبيق النموذج املثالي السابق في  ضبط الفرد أفعاله مع اآلخرين: -

العالقة مع اآلخرين، و التعامل االيجابي و الفعال معهم في مختلف أشكال املعامالت 

اد املجتمع، و ال يمكن فصل أشكال الضبط هذه عن بعضها، فهي ذات الشرعية، مع كل أفر 

 مبادئ واحدة و غايات مشتركة.

من هنا نالحظ حرص الدين االسالمي على تحقيق الضبط االجتماعي و غرس آليات    

و آليات  التي يقتنع بها و يتبناها الفرد،  املبادئ الروحية خالل من الداخلي و الذاتي الضبط

 و املعايير  والعادات و التقاليد لخارجي تتحقق بحرص الجماعة على غرس القيما الضبط

 األخالقية في تنشئة االفراد بما يتناسب مع القيم الدينية اإلسالمية.

و ال تقوم هذه العالقة على االستجابة اآللية املطلقة، سواء كانت شرطية أو سيبرنيتيقية،    

، و تحسين، إنما نضيف لهذه املعادلة مثبطات الفعل، بمعنى معلومات، و فعل، و استجابة

و مختلف أشكال الفعل املضاد، و مختلف الحاالت املانعة للفعل اإليجابي، و التي منها اتباع 

النفس و األهواء، و ضغوط العالقات االجتماعية املختلفة، و اإلغراءات املختلفة التي تجعل 

لنموذج املثالي، و اآللية التي نضيفها إلى املعادلة الفرد يقوم بأفعال معاكسة ملا هو في ا
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السابقة هي مجاهدة النفس و محاسبتها، و تطويعها باستمرار حتى تبتعد عن النماذج 

 أفعال الرسول عليه الصالة و السالم.باالقتداء بالسلبية و تتبع النموذج املثالي 

الوداع للرسول  خطبةالضبط االجتماعي االستراتيجي من خالل  -

م:
ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
   بدأ الرسول "ص" خطبته بشد االنتباه بالحمد و االستغفار،  صل

و التوصية بتقوى هللا، فهي أساس كل مشروع فردي أو جماعي دنيوي أو أخروي، ملا بدأ 

ة باإلشارة بأنه قد ال يلقاهم بعد عامهم هذا، فهذا يعني إشارة ضمنية قوية بأن يتحملوا بقو 

الرسالة من بعده، و ينظموا أنفسهم و يستعدوا لحمل الرسالة من بعده، ثم تطرق مباشرة 

إلى قاعدة أساسية الستمرار الحياة و هي حفظ املال  و األرواح و األعراض و بدونها ستكون 

الفوض ى في األرض، ثم أداء األمانات إلى أهلها و تحريم الربا، فأداء األمانات يعني قيام كل 

د بواجباته و يعني انتشار الثقة و األمن و هي أساس الحياة، كما أن الربا هو آفة النظام واح

االقتصادي يزيد في تعميق الفروق الطبقية، و يزيد الفقراء فقرا  و األغنياء غنى و يمركز 

املال في أيدي فئة قليلة، و يزيد في الظلم و االستغالل، و هذا يعنى تكريس ظاهرة التخلف 

أبعادها، ثم ينتقل إلى ضرورة التخلي عن عادات الجاهلية التي منها الثأر، و الذي من بكل 

شأنه أن يفسد العالقات االجتماعية، و يكرس حالة الالإستقرار، ثم انتقل إلى التأكيد على 

و عدم ظلمها، ثم التأكيد على  أهمية الحفاظ على العالقات الزوجية، و حقوق الزوجة، 

بين املؤمنين بكل ما تعنيه من معاني، و هذه األخوة تستدعي عدم اعتداء األخ  عالقات األخوة

                 على حقوق أخيه، و لضمان استمرار هذا املشروع دعا إلى التمسك بالقرآن و السنة،

و ختمها باإلشارة إلى املجتمع اإلنساني العاملي الذي ينتمي كله إلى أب واحد هو آدم عليه 

و هذا يعني أن كل الناس باختالف جنسياتهم لهم نفس االنتماء، و أنه ال فرق بين  السالم،

الناس إال بالتقوى، ثم يختم بتكليف الحاضرين بتبليغ هذه الرسالة، و بذلك تصير مسؤولية 

 الرسالة فردية كما هي جماعية،  و ال يتحملها الرسول عليه الصالة و السالم وحده.

ْن "الح محتوى الخطبة: -  باهللِّ مِّ
ُ
ُعوذ

َ
ُتوُب إليه، ون

َ
ُرُه، ون فِّ

ْ
ْسَتغ

َ
يُنه، ون ْسَتعِّ

َ
مُد هلل نحمُدُه َون

ُه. وأشهد 
َ
َي ل  َهادِّ

َ
ال

َ
ْل ف ُه، وَمْن ُيَضلِّ

َ
ل  ل ال ُمضِّ

َ
َنا َمن َيْهدِّ هللُا ف ئآتِّ أْعَمالِّ ْن سي  نا ومِّ ُفسِّ

ْ
رورِّ أن

ُ
ش

 ع
ً
 هللا وْحده ال شريك له، وأن  محمدا

 
م عباَد هللا بتقوى أن ال إله إال

ُ
ه. أوصيك

ُ
بُده ورسول
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يْن  ب 
ُ
ي أ اس، اْسَمُعوا من  َها الن  ا بعد، أي  م 

َ
كم على طاعته! وأستفتح بالذي هو خير. أ

 
هللا،وأحث

ْم 
ُ
َماَءك  دِّ

اس، إن  ُيَها الن 
َ
في هذا، أ ا، في َمْوقِّ

َ
ْم َبْعَد َعامي َهذ

ُ
اك

َ
ق
ْ
ل
َ
 أ
َ
ْدرِّي، لَعلي  ال

َ
 أ
َ
َي ال

 
إن
َ
ْم، ف

ُ
ك
َ
 ل

ا ف
َ
ْم َهذ

ُ
ْهرِّك

َ
ا في ش

َ
ْم َهذ

ُ
ك ُحرَمةِّ َيْومِّ

َ
ْم، ك

ُ
ك ْوا َرب 

َ
ق
ْ
ل
َ
ْم َحَراٌم إلى أْن ت

ُ
ْم َعليك

ُ
ْعَراَضك

َ
ْم َوأ

ُ
ك
َ
ي َوأْمَوال

ا وإنكم ستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم و
َ
م َهذ

ُ
ك دِّ

َ
  َبل

ٌ
َمانة

َ
ْنَدُه أ ْت عِّ

َ
ان
َ
َمْن ك

َ
قد بلغت، ف

تَمَنُه 
ْ
ها إلى َمْن ائ  

دِّ
ُ
يها، وإن كل ربا موضوع ولكن لكم رءوس أموالكم ال تظلمون وفليؤ

َ
ال  َعل

تظلمون، و قض ى هللا أنه ال ربا، وإن ربا عمي العباس بن عبد املطلب موضوع كله وأن كل دم 

كان في الجاهلية موضوع وإن أول دمائكم أضع دم عامر ابن ربيعة بن الحارث بن عبد 

و إن مآثر الجاهلية موضوعة غير السدانة   ء الجاهلية،املطلب، فهو أول ما أبدأ به من دما

َوٌد، وشبه العمد ما قتل بالعصا والحجر وفيه مائة بعير فمن ازداد فهو 
َ
والسقاية والعمد ق

من الجاهلية. أما بعد أيها الناس فإن الشيطان قد يئس من أن يعبد بأرضكم هذه أبدا ولكنه 

حقرون من أعمالكم فاحذروه على دينكم أيها إن يطع فيما سوى ذلك فقد رض ي به بما ت

ُه َعام
َ
ُمون  َوُيَحرِّ 

ً
ُه َعاما

َ
ون

ُّ
ل ُروا ُيحِّ

َ
ف
َ
يَن ك ذِّ

 
هِّ ال  بِّ

ْفرِّ ُيَضلُّ
ُ
ك
ْ
ي ال  فِّ

ٌ
َياَدة يُء زِّ س ِّ

 
َما الن ن   الناس ﴿ إِّ

ً
ا

ُ ﴾التوبة
 

َم َّللا وا َما َحر 
ُّ
ل ُيحِّ

َ
ُ ف

 
َم َّللا  َما َحر 

َ
ة د  وا عِّ

ُ
ئ ُيَواطِّ الزمان قد استدار كهيئته يوم ، إن 27لِّ

 ﴾ التوبة
ً
ْهرا

َ
َر ش

َ
َنا َعش

ْ
ِّ اث

 
 الشهور عند َّللا

َ
ة د  َن عِّ منها  36خلق هللا السموات واألرض و﴿ إِّ

أربعة حرم ثالثة متوالية و رجب مضر، الذي بين جمادى وشعبان. أما بعد أيها الناس، إن 

ن  ح ْيهِّ
َ
ْم َعل

ُ
ك
َ
، ول

ً
ْم حقا

ُ
ْيك

َ
ْم َعل

ُ
ك نَسائِّ  لِّ

ً
َن أَحدا

ْ
ل ْم غيَركم َوال ُيْدخِّ

ُ
ك

َ
ُرش

ُ
ئَن ف

ْ
ن  أال ُيوط ْم َعليهِّ

ُ
ك
َ
، ل ق 

ة فإن فعلن فإن هللا قد أذن لكم أن تهجروهن في املضاجع 
َ
ش احِّ

َ
ف ْم، وال يأتيَن بِّ

ُ
ك
َ
ُه بيوت

َ
تكَرُهون

وتضربوهن ضربا غير مبرح، فإن انتهين فلهن رزقهن وكسوتهن باملعروف واستوصوا بالنساء 

فإنهن عندكم عوان ال يملكن ألنفسهن شيئا، و إنكم إنما أخذتموهن بأمانة هللا خيرا، 

 ، 
ٌ
وة

ْ
ُنوَن إخ ؤمِّ

ُ
ما امل

 
اُس، إن يَها الن 

َ
واستحللتم فروجهن بكلمات هللا فاعقلوا أيها الناس قولي، أ

ُت، ا
ْ
غ
 
 َهْل بل

َ
ال
َ
 َعْن طيبِّ نْفٍس منُه، أ

 
خيهِّ إال

َ
لُّ الْمرِّىٍء َماُل أ  َيحِّ

َ
ال

َ
ُعن  ف ْرجِّ

َ
َهْد، فال ت

ْ
ُهم اش

 
لل

وا 
ُّ
ل ضِّ

َ
ن ت

َ
هِّ ل ذتْم بِّ

َ
ْم َما إْن أخ

ُ
يك ُت فِّ

ْ
رك

َ
ْد ت

َ
ي ق

 
إن
َ
ْم رقاَب َبْعض ف

ُ
 َيضرُِّب َبْعُضك

ً
فارا

ُ
ي ك َبْعدِّ
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ٌد، وإ ْم َواحِّ
ُ
ك اُس إن َرب  َهْد. أيها الن 

ْ
هم  اش

 
غُت، الل

 
 َهْل بل

َ
ال
َ
ه، أ بي 

َ
ة ن َتاَب هللاِّ َو ُسن  ْم َبْعَدُه، كِّ

ُ
َباك

َ
ن  أ

ْضٌل على عجمي  
َ
ْم وليس لعربي  ف

ُ
اك

َ
ق
ْ
ْم عنَد هللاِّ أت

ُ
كرمك

َ
راب، إن أ

ُ
ْم آلدَم وآدُم من ت

ُّ
لك

ُ
ٌد، ك واحِّ

غِّ الشاهُد الغائَب والسالُم 
 
ُيَبلِّ

ْ
ال: فل

َ
َعْم ق

َ
وا: ن

ُ
ال
َ
ُهم  اشهد" ق

 
ُت، الل

ْ
غ
 
 َهْل بل

َ
ال
َ
ْقوَى، أ  بالت 

 
إال

  (1)عليكم ورحمة هللا"

 و قد أساسيات التخطيط االستراتيجي اتضحت في الخطبة  :يل محتوى الخطبةتحل -

 اتضحت الخطوط الكبرى لهذه االستراتيجية التي بدأت من العام إلى الخاص، ثم في أماكن 

أخرى انتقلت من الخاص إلى العالم كما في الحديث عن العالقات الزوجية، ثم أخوة 

عموما، ثم وصف الفترة الزمنية آنذاك و ما تتميز به من اإليمان، ثم العالقات اإلنسانية 

عالقات اجتماعية و اقتصادية، ثم انتقل إلى الهدف من الخطبة التي تخص هدف املشروع 

اإلسالمي الذي جاء به، و إلى أين يريد الوصول، بمعنى بناء مجتمع قائم على العالقات 

االستغالل االقتصادي  مجتمع خال من الزوجية التي تحفظ الحقوق و البعيدة عن الظلم، و

و األساليب التي  و التفاوت الطبقي، مجتمع إنساني بصفة عامة، ثم تحدث عن الوسائل

        و املادية خاصة االقتصادية  تحقق هذا املشروع و التي جمعت بين األساليب الروحانية

و تدارك األخطاء،  املسار صحيح تو املرتبطة بالعالقات االجتماعية، و هي أساليب ضرورية ل

 و تحسين الفعل باستمرار.

و العالقات   و تضمنت الخطبة على األقل خمسة أنواع من العالقات هي العالقة مع هللا،   

و العالقات اإلنسانية مع  الزوجية، و العالقات االجتماعية و االقتصادية مع املؤمنين،

روحي و مادي يندمجان في نسق هذه الناس جميعا، و هذه العالقات تقوم على بعدين 

 و االجتماعي في العالقات الخمس، مما يحقق استراتيجية التوازن النفس ي و االقتصادي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بيروت،،2، جمجمع البيان الحديث خاتم النبيين محمد عليه الصالة و السالم،سميح عاطف الزين،  (1)

 دار الكتاب اللبناني، 1983،ص907.                                                  
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املجتمع، و يحقق عملية الضبط اتجاه كل أشكال العالقات هذه عن طريق االحتكام إلى 

 القرآن الكريم.

-، و قد استهل  رسول هللا و يبدو في الخطبة الدين العملي الذي يمس كل مجاالت الحياة   

م
 
ى هللا عليه وسل

 
كير بُحرمة الدم، فقال: )إن  دماءكم و أموالكم حراٌم خطبته بالتذ -صل

عليه -عليكم، كحرمة يومكم هذا، في شهرِّكم هذا، في بلدكم هذا(، و املقصود بقول الرسول 

أن  سفك الدماء و أخذ األموال بغير حق  حرام، و أن ذلك سيؤدي إلى  -الصالة والسالم

                           راجع كل أشكال النشاط االقتصاديفقدان األمن، و بالتالى فقدان االستقرار، و ت

ة التحريم، وخطورة القيام بذلك، التشبيه  و االجتماعي و السياس ي د شد 
 
ا يؤك و الديني، و مم 

ة،  م، وحرمة شهر ذي الحج 
 
ى هللا عليه وسل

 
بُحرمة اليوم الذي خطب فيه رسول هللا صل

د الرس
 
ول على انتهاء عصر الجاهلية، وكل  ما يمت  له بصلٍة، وحرمة مكة املكرمة، و قد أك

 ،
ٌ
حيث قال: )أال كل ش يٍء من أمرِّ الجاهلية تحت قدمي موضوٌع، ودماء الجاهلية موضوعة

نا دُم ابن ربيعة بنِّ الحارث،   في بني سعٍد فقتلته الذى وإن أول دٍم أضع من دمائِّ
ً
كان مسترضعا

 ُهذيٌل، ور 
ً
عباٍس بن عبد املطلب، فإنه موضوٌع الربا  هضعو با الجاهلية موضوٌع، وأوُل ربا

ه(، و املقصود بقول الرسول 
ُّ
أن  كل  ما أحدثه أهل الجاهلية قبل  -عليه الصالة والسالم-كل

 و ال ُيعمل بها، حتى مسائل الدماء، والقتل التي 
ٌ
 مردودة

ٌ
اإلسالم من شرائٍع و عباداٍت، باطلة

ن رسول هللا حدثت  ، ثم بي 
ُ
 ال قصاص فيها، وال دية و ال كفارة

ٌ
ى هللا -في الجاهليه متروكة

 
صل

م
 
للناس أن  أول دٍم تركه من دماء أقربائه، دم ابن ربيعة بن الحارث بن عبد  -عليه وسل

تل في سن الطفولة، 
ُ
و قد حصلت حرب  و كانت مرضعته من بني سعد،  املطلب، الذي كان ق

صيب بحجٍر من حجارة هذيل فقتل، ثم    بين بني سعد
ُ
د و قبيلة هذيل في ذلك الوقت، فأ

 
أك

ه العباس بن عبد املطلب رض ي هللا أن ربا الجاهلية متروٌك   متروٌك هو ربا عم 
ً
 أول ربا

ن أن  ، وبي 

 عنه.

ر رسول هللا   
 
م-و ذك

 
ى هللا عليه وسل

 
األمة بأداء الحقوق، حيث قال: )فاتقوا هللا في  -صل

، واستحللتم فروجهن بكلمة هللا، ولكم عليهن  أن ال ا لنساء، فإنكم أخذتموهن بأمان هللاِّ

 ٍح، ولهن  عليكم 
 غيَر ُمبرِّ

ً
 تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا

ً
ُرشكم أحدا

ُ
يوطئن ف
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هن وكسوُتهن  باملعروف(، و املقصود من الحديث السابق التذكير بحقوق النساء على 
ُ
رزق

حيث إن  الزوج يأخذ زوجته بعهد هللا تعالى، ويستحل  فرجها بكلمة هللا أي بعقد  الرجال،

الزواج، وحقوق الزوجة على الزوج النفقة، من مأكٍل ومشرٍب من غير إسراٍف وال تبذيٍر، 

 
ً
وحقوق الزوج على زوجته عديدة، ومنها قول رسول هللا: )أن ال يوطئن فرشكم أحدا

خول أحد يكره الزوج دخوله إلى بيته، أوص ى رسول هللا املسلمين تكرهونه(، أي ال يسمحن بد

ك بالقرآن الكريم، حيث قال: )و قد تركُت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمُتم به،  بالتمس 

م-كتاَب هللا و سنتي(، و املقصود من قول رسول هللا 
 
ى هللا عليه وسل

 
ه ُيوص ي األمة  -صل

 
أن

ك بكتاب هللا و سنته باعتبارها الجانب العملي للدين، من خالل االعتقاد والعمل بما  بالتمس 

.
ً
وا بعده أبدا

 
 جاء فيهما، فإن فعلوا ذلك لن يضل

م-و من األمور التي حرص رسول هللا    
 
ى هللا عليه وسل

 
عليها في خطبة الوداع، هي توضيح  -صل

، ومهمة األمة اإلسالمية من بعده، أال و هي تبليغ ا
ً
، وال ُبد  مهمته شخصيا

ً
لرسالة للناس كافة

ال  ُسول إِّ
من اإلشارة إلى أن  التبليغ ش يٌء، والهداية ش يٌء آخر، حيث قال هللا تعالى: )َما على الر 

يُن(،النور  بِّ
ُ ْ
 امل

ُ
بالغ

ْ
 54ال

َ
َك ال  لقوله: )إن 

ً
، بينما يرجع أمر الهداية إلى مشيئة هللا تعالى، مصداقا

 
َ
ْحَبْبَت َول

َ
ي َمْن أ اُء(، القصص َتْهدِّ

َ
ي َمْن َيش ن  هللَا َيْهدِّ ى هللا -، لذا ختم رسول هللا 56كِّ

 
صل

م
 
قال: ف تبليغ الناس دين هللا تعالى،  خطبته في حجة الوداع ببيان مهمته، و هي -عليه وسل

يَت ونصحَت، فقال  سألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغَت وأد 
ُ
)وأنتم ت

ا بة، يرفُعها إلى السماء، و ينكتها إلى الناس اللهم  اشهد، اللهم  اشهد ثالث بإصبعه السب 

ى  -رض ي هللا عنهم-مراٍت(، و قد فهم الصحابة 
 
فوا بها بعد رسول هللا صل

 
ل
ُ
طبيعة املهمة التي ك

 وال
ً
ة ما هو واجٌب عليهم، ال من 

 
م، وعلموا أن  ما يقومون به من تبليغ للرسالة إن

 
 هللا عليه وسل

ن أنهم   في كالم ربعي بن عامر رض ي هللا عنه، عندما بي 
ً
 ألحٍد فيه، وكان ذلك الفهم ظاهرا

ً
فضال

قوٌم ابتعثهم هللا ليخرجوا الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب  العباد، ومن ضيق الدنيا إلى 

 سعة الدنيا واآلخر.
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  لعالقات، و وضعتو الخالصة أن هذه الخطبة لخصت الدين اإلسالمي، و ضبطت ا   

العالقات،   و أشكال الفعل و ضبطت  و روحيا، أسس بناء املجتمع اإلسالمي املتوازن ماديا

 ى هذه األرض.فو بينت الطريق نحو املستقبل، و حددت الدور الحقيقي لإلنسان 

هل لإلسالم جوهر أعمق من بعده الثقافي؟ فقد  كيف ينظر الغرب لإلسالم؟ -

طرحت إشكالية اندماج املسلمين في املجتمعات الغربية، و تساءل البعض عن رفض 

                    املسلمين االلتزام بالقوانين، و تبنيهم الخطابات املحافظة و من ذلك رفض الشذوذ 

 (1) و اإلجهاض، الذي يعارضه الكاثوليك بشدة أيضا.

العقائد،  و يقترح هؤالء تغريب اإلسالم و بالتالى تحريره، و ال عالقة بتغريب اإلسالم بتغيير   

إذ يلحق التغيير بالتدين ال بالدين، فالتغيير يلحق العالقة بين املؤمن و دينه، بعيدا عن 

ي املساس بجوهر العقيدة، و في أية حال لو كانت العصرنة تحرر الدين لظهر ذلك جليا ف

املسيحية و اليهودية، و املالحظ هو غياب املفكرين املسلمين املصلحين، و هناك مفكرون 

ملاذا ال تلقى الكتب  :جريؤون أمثال أركون لكن النقص في القراء ال في املؤلفين، و السؤال

اإلصالحية إقباال، و باختصار إن أزمة السلطة و التشرذم التي يعرفها اإلسالم ال تساعد على 

ورة نظرية جديدة في الدين، مع العلم أن النزعة املناهضة للعقلنة موجودة بقوة في بل

 (2) الحركات الكارزماتية املسيحية.

لقد ولد انتقال اإلسالم إلى الغرب ظاهرة جديدة، هي انفصال الدين اإلسالمي عن الثقافة   

دين جديد بعيد عن  اإلسالمية الحسية، ما اضطر الفعاليات اإلسالمية إلى إعادة صياغة

 ة، و عن سلطة الجماعة و األسرة  و األقارب  و الفقهاء و قوانين الشريع(3)االنتماء االجتماعي 

 اإلسالمية.

إن املمارسة الدينية في السياق األوربي تكون أساسا خيارا فرديا، فال القانون و ال الضغط     

ه على ممارسة دينه أما ارتياد االجتماعي و ال حتى العادات، تحض املسلم بحكم أصول

  املسجد فليس أمرا تلقائيا بديهيا. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .17، ،ص، ص2016، 2دار الساقي، طبيروت،  ، ت الرا معلوف،عوملة اإلسالمأوليفييه روا،  (3) (2) (1)

15 .16          . 
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و يخلط "أوليفييه روا" أحيانا بين الثقافة و الدين كغيره من الكتاب الغربيين و غيرهم، ألن    

السماوى ليس من وضع  و الدين ،مصدر قواعد الضبط الديني مستمدة من قواعد الدين

البشر، ثم أن العناصر الثقافية هي تراكم املمارسات االجتماعية و هي خاصة بكل مجتمع، 

و العقيدة،  و ال دخل للدين فيها إال تلك املمارسات الثقافية التي تتعارض مع جوهر الدين 

ذلك تبقى  هنا يتدخل الدين للقضاء عليها أو تعديلها بالطريقة التي تنسجم معه، و سوى 

و هكذا  الخصوصيات الثقافية لكل مجتمع محتفظا بها بما أنها ال تتناقض مع الدين،

فالدين يحتوى التنوع و االعتراف بالخصوصيات، و يحث على التعارف و االعتراف 

ة و األسرة و الجماع باالختالف، ثم أن الضبط االجتماعي ال يكون إال ضمن الجماعة

يتحقق الضبط املطلوب، فقواعد الضبط تبقى نظرية و مثالية لوال  القرابية، و دون ذلك ال

تدخل الجماعة ضمن سياق تفاعلي و ضمن نظام من العالقات يضع قواعد الضبط ضمن 

 املراتب األولى في سلم القيم االجتماعية الدينية.

و هناك دائما بعض املشاكل املنهجية في دراسة الدين و الظاهرة الدينية، و منها الخلط    

املتدينين  بين القواعد األصلية للدين و ممارسات املتدينين، فال يمكن أن تكون ممارسات

مطابقة كلية لتعاليم الدين، و ال يمكن أبدا اعتبار ممارسات املتدينين كلها من صميم الدين 

عن أن املسلمين الذين يعيشون في الغرب قد جاؤوا  "أوليفييه"آمنوا به، و قد تحدث  الذي

بدين جديد بسبب ابتعادهم عن ثقافتهم الحسية في مجتمعاتهم األصلية، و هذا ال يصح 

تماما و خلط منهجي واضح، يمكن الحديث عن ضعف تطبيق تعاليم الدين، أو أن ممارسة 

ممارسته في البلد األصلي، فيمكن لهؤالء املهاجرين أن يتهاونوا الدين فى املهجر تختلف عن 

في دينهم، أو ربما يتمسكوا به أكثر بسبب الخوف من ضياع هويتهم، و لكن مهما يكن األمر 

فال يتجرأون على صناعة دين جديد، فذلك يعني املساس بالعقيدة و الشريعة معا، أي الدين 

طة ألن هذا األمر ال يمكن أن يفكر فيه املتدينون، ثم أن العملي و الدين النظري، و بكل بسا

و تأثيرها في املمارسة الدينية مسألة نسبية، ذلك ألن  مسألة االبتعاد عن املوطن األصلي

و ذاتى و مجتمعي و مؤسساتي و فوق ذلك إلهي، أي أن   الضبط متعدد األشكال هو عائلي

ما كان بغض النظر عن ابتعاده أو قربه  صاحب العقيدة القوية يستشعر رقابة هللا حيث



78 

برلين -المانيا  /والسياسية  االقتصادية ،إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية   

يقدم طرحا يحاول من خالله إعطاء قراءات  "او أوليفييه ر "من موطنه األصلي، لهذا فإن 

مبعثرة عن اإلسالم، فهو يتحدث عن أشكال عدة من اإلسالم، و كأن هدفه البحث عن 

يه على أنه يخضع مسارات لتفكيك اإلسالم أو لجعله ديانة متعددة االختيارات، أو ينظر إل

إلرادة البشر كما بعض الديانات التي يتدخل فيها البشر باإلضافة و النقصان، و من ذلك 

إسالم الشباب، و إسالم فرنس ي و آخر انجليزي، و آخر ، و تحدث عن الكنائس املسلمة

 خاص بديار الغربة، و إسالم النخبة، و إسالم محافظ، و إسالم علمانى، و إسالم كالسيكي،

ال يوجد ففردي خاضع لإلختيارات الفردية  إسالممسلمين صالحين و مسلمين معتدلين و  و

و كما يحاول أن يعطي التدين لدى املسلمين  من يضبط املمارسة الدينية لدى الفرد املسلم،

و بذلك فهو ، بعيد عن مجتمعه األصلىاملسلم املغترب  طابع االختيار الفردي، خاصة و أن

و أن وظيفة الضبط االجتماعي  ممارسة الدين كما يشاء و كيف ما يشاء،  حر في تدينه أو

و تفكيكات و فهوم   تختفى تماما في القاموس الدينى اإلسالمي، و تعوض بخيارات فردية

 متعددة للممارسة الدينية.

و املالحظ أن الفكر الغربي لم يستطع التفكير في الدين اإلسالمي بعيدا عن ربطه بتطور   

مارسة الدينية في الغرب، فالدين اإلسالمي يمارس داخل الجماعة و من خالل الجماعة، امل

و ال يمكن أن يخضع لخيارات األفراد، و ال ألهوائهم، أو أن يؤخذ ببعضه و يترك بعضه 

اآلخر، كما ال يجوز ألي كان أن يدخل عليه أي تعديل بكل بساطة ألنه منزل من هللا، و ال 

  ء بأن يدخلوا عليه أي تغيير، و إذا تم إدخال أي تعديالت على النصوصيسمح حتى لألنبيا

و الشرائع الدينية من قبل البشر فعند ذاك ال يمكن إطالق صفة الدين اإلالهي على تلك 

و في هذه الحال يصير اإلنسان عابدا   محرفة للدين، النصوص، بل يطلق عليها نصوص

هو فوق كل الكائنات، بمعنى آخر فإن مفهوم الدين في  ألهواء اآلخرين، و ال يعبد هللا الذي

 الغرب صار مشوشا كثيرا.  

ما سبق نستخلص كيف تطورت الفكرة الدينية في التاريخ البشري بتطور الفكر و م   

اإلنساني، و عالقة الدين بعالم الغيب، هذا  اإلنسان الذي أعطى منذ القدم أهمية قصوى 

للدين، و ربط سلوكه و أفعاله و حياته االجتماعية به، باعتباره من أهم النظم االجتماعية 
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 ، و ملا يتضمنه من أبعاد آنية و غيبية مباشرة جتمعحياة الفرد و املي ملا يؤديه من وظائف ف

و غير مباشرة، ظاهرة و كامنة تصب كلها في ضبط أفعال الفرد و تقويمها بغرض تحقيق 

االستقرار االجتماعي، فكيف تتدخل القيم االجتماعية املستمدة غالبا من الدين بقوة في 

توجيه أفعال األفراد، و رغم ظهور العلمنة التي تهدف إلى تنقية املجتمع من أي أثر من آثار 

، فإن املعتقدات التخلي عنه تماما ألنه في نظرها يعيق حرية اإلنسانهه نحو الدين و توجي

الدينية و الروحية مازالت تؤثر كثيرا فى حياة األفراد و فى أفعالهم و في حياتهم اليومية كما 

 أثبتته الحركات الدينية الجديدة فى مرحلة الثمانينيات.  

تباعه تنعكس على أفعالهم في أثناء تفاعالتهم فالدين يمارس سلطة معنوية و روحية على أ   

اليومية عن طريق الرقابة الذاتية، و إرشادهم و حثهم على ضرورة االلتزام بقواعد الضبط 

التى جاء بها، و عن طريق الرقابة االجتماعية، أي من خالل رقابة الجماعة ألفعال أعضائها، 

 تماعي كي تحقق االستقرار االجتماعي.و تمتد هذه السلطة إلى مختلف مجاالت النظام االج

ا فيما يتحقق من انضباط في فعل الفرد في اإلسالم االجتماعي و لقد جاء الضبط  
ً
           وسط

االجتماعي،  التنظيم لتحقيق استقرار املباشرة وغير املباشرة وسائله باستعمال و الجماعة

   الخلق، خلق الخالق هذا وأن أوال،بوجود خالق للكون  اإليمان أساس املجتمع على و قيام

و العدل والتعاون و التضامن  و املسؤولية و التناصح و املودة و أرشدهم إلى طريق املحبة

 جنته. ويدخلوا رضاه لينالوا بعبادته وأمرهم الشرائع لهم االجتماعي، وسن

يعتبر الضبط  الضبط االجتماعي، التطور التاريخي و تطور املفهوم: -

ل نية، وجد في مرحلة متقدمة من تشكاالجتماعي سمة مالزمة لكل املجتمعات اإلنسا

        التجمعات اإلنسانية، لضبط عالقاتها و تنظيم قواعد التوافق بين معايير الفرد الذاتية 

 انيةاليون الفلسفة و في أدبيات العامة و املضامين في املفاهيم و القيم االجتماعية، فذكر

كما تناولها العديد من الفالسفة و املفكرين االجتماعيين كـعبد  و أرسطو عند أفالطون 

 الرحمان بن خلدون في مؤلفه " املقدمة"، و فوستيل دي كوالنج في مؤلفه " املدينة العتيقة"

ن و مونتيسكيو في كتابه "روح القوانين" الذي يحلل فيه "الطرق التي تدعم بها  األشياء التكوي

، أما أوغست كونت Spenser األساس ي للنظام االجتماعي، و تناولها أيضا هربرت سبنسر 

فأشار إلى الدور الذي تلعبه العقيدة و األخالق و املعرفة في دعم النظام، كما  ذكر 
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هذا املصطلح في كتابه " املبادئ في علم اجتماع "، و يرى الكثير من العلماء   Spenserسبنسر

عالم االجتماع األمريكي في   E.A.Rossأن دراسة الضبط االجتماعي قد بدأت عند كتب روس

، ثــــم نشر كتابه 1898مقال له عن الضبط االجتماعي في مجلة علم االجتماع األمريكي عام 

رغم عدم استعماله  W.G.Sumner"جراهام سمنر "، أما 1901عامعن الضبط االجتماعي 

ملصطلح الضبط االجتماعي  إال أنه أسهم  بكتابه "الطرق الشعبية "، و التي عرفها على أنها 

مجموعة من األفعال و العادات و املعايير التي تحدد قواعد أفعال األفراد، كما أسهم إميل 

عرفه بأنه:" عامل يتدخل في فعل اإلنسان يعد عامال فوم في املفه Emille durkhiemدوركايم 

ضابطا، فالضبط ال يتعلق بالفرد ذاته، و ليس مفروضا عليه من الخارج، إنما هو جزء من 

و االنحراف  إسهام دوركايم فى نظرية األنوميااملوقف العام الذي يتم فيه الفعل"، و برز 

باالنحراف و هو مجال جديد للدراسة في تلك  االجتماعي، مما مهد الطريق إلى ربط املفهوم

 الفترة. 

في الخمسينيات، فى دراسته للفعل Talcott Parsons "تالكوت بارسون "و إضافة إلسهامات    

وإثرائه لنظرية الضبط االجتماعي و االنحراف، إذ  T.Hirschi "هيرستش ي"االجتماعي، و

و التوافق هو ما يجب   بيعي فإن االمتثالأنه إذا افترضنا أن االنحراف أمر ط   Hirschiيرى 

استانلي "علينا تفسيره وشرحه، كما عرف مفهوم الضبط ازدهارا في الثمانينيات على يد 

            ، اعتمادا على نموذج الضبط االجتماعي في العالقة بين الدولة Stanley Cohen "كوهين

في حكومة الضبط االجتماعي،  Donald Black"دونالد بالك "و الرعية، كما أشار إليه أيضا 

و في التسعينيات تزامنا مع التطور التكنولوجي و ظهور العوملة، تراجع دور الدولة وانعكس 

ذلك على مفهوم الضبط االجتماعي، و قد حدثت صحوة جديدة قرب منتصف التسعينيات 

جديد، و سنفصل  تدعوا إلى تكوين نظرية خاصة بالضبط االجتماعي، في محاولة إلحيائه من

 .أكثر في ماهيته حينما نستعرض نظريات علماء االجتماع في مفهوم الضبط االجتماعي

قف وجود املجتمع و استمراره يتو  واألهداف: الضبط االجتماعي، الفعالية -

 املحددة، قيمه و ومعاييره بقواعده االلتزام نحو أفراده من ضوابط توجه يمتلك على ما

 .حسبها وتفكيرهم أفعالهم في متماثلين
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تكمن  مجتمعيه ضبط آليات إال بوجود معملجتا قبل من الطلبات هذه تحقيق يتم و ال  

 في املعايير غرس الوازع الديني، و تدوين عن طريق تتكون  التي الداخلية الضوابط بداية في

 جعل غايتها املدرسية، و الدينية و األسرية عبر التنشئة و وجدانه ومشاعره الفرد ضمير

واحد،  شخص نهموكأ التصرف االجتماعي على تساعدهم ذاتية دوافع حاملين األفراد

                الجماعة فيتقبلها، معايير األفراد عندما تغرس في وجدان يحدث الداخلي فاالنضباط

 بمفرده يكون  عندما أنه الذاتية لدرجة هويتهم من االجتماعية و ضمائرهم من ءو تصير جز

عنها  أحيانا ينحرف قد و يلتزم بها، غير أنه حسبها يتصرف و مراقبتهم الناس أعين عن بعيدا

 الداخلية. ضوابطه عن منحرفا هتفجعل لها استجاب خارجية بسبب ضغوط

 أغلب في فيه التحكم عييستط ال إراديا، ال عفويا يكون  للفرد الداخلي واالنضباط فالتماثل   

 لها فيستجيب الداخلية ضوابطه من أقوى  خارجية بمؤشرات يتأثر هذا قد األحيان، لكن

 القيم و املعايير من النابع الداخلي الضبط فعالية و من هنا تتضح عنها، و ينحرف عندئذ

 ألنهم الغير أموال سرقة مثال على اإلقدام أو التفكير من األفراد، فيمنعهم عند االجتماعية

خاطئا  عمال و تعده ذلك، تحرم وقيم اجتماعية دينية ومعايير أخالقية قواعد يحملون 

  (1)الفرد. تصرف في الداخلي مع مما يظهر التأثير الكبير للضبطملجتا قبل من مدانا

           تصير منبها له  كي االجتماعية القيممع  و عهاو انسجامه مللمعايير إن استيعاب الفرد    

 فيه، مثل إليه و يعيش ينتمي الذي املجتمع أفكار و ملفاهيم تقبلهتوقف على يعليه  رقيبا و

 مع تعامله عند اليومية حياته في بموجبها الجيران، و يلتزم و األقارب و واألصدقاء األسرة

 االجتماعية. شخصيته من جزءا أي الالإرادية أفعاله من جزءا الزمن غيره، فتصير بمرور

التي تقوم بها  االجتماعية التنشئة أساليب بأحد إال للمفاهيم التقبل كما ال يحصل هذا   

 و دور العبادة كأساليب الثواب واملدرسة، االجتماعية كاألسرة إحدى مؤسسات التنشئة

         أسرته أفراد واستهجان أحكام استلطاف من يشاهده املكتسب، و ما التعلم أو والعقاب

 األخيرة هذه تكون  و غالبا ما صورته، فيها يجد اجتماعية مرآة بمثابة تكون  التي و أصدقائه

 عن تفكيره و طريقة أفعاله بمالحظة يبدأ هنا اآلخرين، من مع تعامله عند و رقيبا منهجا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .20، ص1999، 1، عمان، األردن، دار الشروق للنشر، طعلم االجتماع التربية(عبد هللا رشدان، 1)
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معها، فيصير  يتعامل التي جماعته أفراد مواقف يشاهده من ملا و وعيه طريق تصوراته

 أفراد املجتمع. مراقبة بعيدا عن كان لو حتى يقظا و حذرا و متوجسا ذلك بمقتض ى

 العرف أو تصرف يخالف على عند اإلقدام و كابحا باطنيا منبها و بذلك  يصير ضابطا   

 (1) .عنها يخرج ال و االجتماعية القيم و باملعايير بل بالعكس فإنه يلتزم أو قيم املجتمع، القانون 

  عرفية، أو رسمية كانت سواءضبط  آليات تمعلمجإضافة إلى الضبط الداخلي، فإن ل   

 و أعرافه، و ذلك  بالرضا أو قوانينه قواعده عن االنحراف يريد من كل أفعال بضبط تقوم

القهر  و  يمتثل لها بالرفض من ال يعاقب عنه و قبوله كعضو في املجتمع، و باملقابل فإنه

 االجتماعي، و أهم هذه اآلليات القانون و األعراف و غيرها من آليات الضبط االجتماعي.

الضبط بصفة عامة بآلياته املختلفة يهدف إلى  تحقيق  و مما سبق ذكره، نستخلص بأن

و اإللزام،  القهر  عن طريق خضوعا ال امتثاال االجتماعية، الجماعة وقيم ملعايير االمتثال

              عضوا نافعا للمجتمع، بمقتضاه جمعي واحد، و يصير الفرد بشعور  أفرادها يشعر كي

 أجل من االجتماعية الجماعة أفراد بين االجتماعي التضامن من عالية درجة علي و املحافظة

 و نفوذا  سلطة يملكون  ممن مواقع النفوذ االجتماعي تعزيز و ومتانتها، و دعم دوام بقائها

 العام الحق ذلك، و احترام علي مرغمة له الخاضعة الجماعات يجعل مما اجتماعيا،

 و ينسجم  يجعله يتماش ى بشكل ترقية الفعل االجتماعي و (2) االجتماعي، النظام و والخاص

 والفروق التجاوزات منع العام، و واالنضباط االلتزام املجتمعية بهدف القرارات جميع مع

 السلوكي وفق االنحراف تتحرك التي الضبط آليات طريق عن مقترفيها و معاقبة الفردية،

 غير ذلك إلى الناس و سخط العرفية، واملعايير املحاكم و الشرطة صاحبه، مثل عن الصادر

 ا،بهويلتزمون  الضوابط يحترمون  الذين األفراد املجتمع يكافئ الوقت نفس اآلليات، و في من

 األمن تحقيق مباشر، و غير وبشكل ذلك مكافأتهم على و متميزا  اعتبارا اجتماعيا و يمنحهم

 األمن و والتوازن  االستقرار على و املحافظة لألفراد، االجتماعي التكافل و االجتماعي

 ساد بينهم، فكلما العدالة عادل، و إقامة بشكل األفراد على الفرص توزيع االجتماعي، و

 . بين أفراد املجتمع عدالة وجود ذلك على دل الضبط

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .47 .50ص ،ص،2006، 1دار الشروق، طعمان،األردن،، الضبط االجتماعي،رمعن خليل العم(2)(1)
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 : ما يأتىيمكن حصر أنواع الضبط االجتماعي في  أنواع  الضبط االجتماعي: -

واملعايير  هو الذي ينبع من داخل اإلنسان كالقيم والعادات و التقاليد :الضبط الداخلي  -

املجتمع فيه،  الفرد و الذي كونهاألخالقية و االتجاهات، و هو الضمير الذي يوجد في داخل 

و " يحدث عندما يقبل األفراد معايير الجماعة على أنها تمثل جزء من ضمائرهم االجتماعية، 

 او يعدونها جزء من هويتهم الذاتية تغرسها عملية التنشئة األسرية في بداية مرحلتها، لتجعله

أعين  الناس و ال يوجد شخص   أحد أوجه ذات الفرد لدرجة أنه ملا يكون بمفرده بعيدا  عن

   (1)يراقبه يتصرف حسبها ملتزما بها"

يضعها املجتمع لتنظيم مجريات الحياة  : هناك قوانين و أعرافالضبط الخارجي -

اليومية و تنظيم العالقات االجتماعية، و التي منها قوانين املرور، و قوانين النظافة في 

األماكن العمومية، و قوانين اآلداب العامة، و قوانين الحفاظ على البيئة، و يتعرض املخالف 

 احبه للرفض االجتماعي.لها إلى عقوبات ينص عليها القانون، زيادة على تعرض ص

و نتعرف عليه من خالل مختلف املؤسسات االجتماعية  :الضبط االجتماعي الرسمي -

       الرسمية التي تمارس عملية الضبط عن طريق القوانين و النظم و اللوائح التي تعمل بها،

، فكل ةو السياسية و االقتصادي يةو االجتماع ةقطاعات التربويالو نالحظ ذلك في مختلف 

مؤسسة من هذه املؤسسات تقوم على مجموعة من القواعد التي تنظم العالقات الداخلية 

و العالقات الخارجية، أي عالقاتها مع مختلف أفراد املجتمع، إذ ال يمكنها أن تؤدي مهامها 

 إال بتلك القواعد التنظيمية التي تمارس وظيفة ضبط جانب من جوانب الحياة االجتماعية. 

يظهر هذا النوع من الضبط االجتماعي في  :بط االجتماعي غير الرسميالض -

 و التهكم   القال، و االستنكار املجتمعات بصورة تلقائية، و من أمثلتها نقل األخبار و القيل و

شائعات اللوم و التهديد بالحرمان، و هذا النوع من الضبط االجتماعي نجده في  و إطالق

 الجماعات األولية كجماعة األصدقاء.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .41،صاملرجع نفس  (1)
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و يندرج ضمنه كل أنواع التشجيع املعنوي لألفعال  :الضبط االجتماعي االيجابي -

و دينه   اإليجابية التي يقرها املجتمع، و التي يرى فيها اتفاقا مع املصلحة العامة، أو مع عاداته

غيرها من و   اليب للتعبير عن ذلك منها الحديث في وسائل اإلعالمو أخالقه، و هناك عدة أس

 .الشكر العلني، و الجوائز التشجيعية و غيرها.الوسائل التربوية، و 

 في حالة عدم االمتثال لقوانين الضبط االجتماعي فإن  :الضبط االجتماعي السلبي -

العودة إلى  تؤدي باملمتنعين إلىالجماعة تعتمد مجموعة من األساليب الردعية التي يمكن أن 

و االستهجان، و العقاب  و التي منها كل أشكال التوبيخ و الرفض حالة القبول االجتماعي،

 و تطبيق القوانين التي تحد من األفعال السلبية.و املقاطعة املعنوي، 

لكل مجتمع وسائل ضبط تنظم حياة أفراده و تحكم  وسائل الضبط االجتماعي: -

التهم و أفعالهم، تعمل كقوى تجبرهم على الخضوع للمعايير و القيم االجتماعية طرق معام

التي تسير وفقها الجماعة كي يتحقق االستقرار االجتماعي، و من أهم هذه  الوسائل الدين ملا 

 و تهذيب للسلوك،  له من طاقة روحية، و أساليب ترغيب و ترهيب، و قيم إنسانية عالية،

ابة الداخلية لألفراد في السر و العلن، كما تعتبر النصوص القانونية أداة و ترسيخ آلية الرق

ردع مهمة و ضرورية في املجتمعات املعاصرة نظرا للطابع املؤسساتي الذي يميز هذه 

و العقابية أكثر  املجتمعات و الذي يجعل من مسألة اعتماد القوانين التنظيمية و الردعية 

ل العالقات التي تبين الحقوق و الواجبات، و مختلف من ضرورة لتنظيم مختلف أشكا

 العقوبات و الجزاءات.

فإذا كان القانون يعتبر اآللية الرادعة للتجاوزات و االعتداءات على أفراد املجتمع، فإنه    

يعد إحدى الوسائل الناجعة للضبط االجتماعي، فهو يعبر عن األحكام الرادعة و فرض 

الذي يرى بأن القانون القهري  "دوركايم"حدود املجتمع، كما يقر  العقوبة على الخارجين عن

و تخضعه، كما   هو وسيلة الضبط االجتماعي، و العقاب هو اآللية الرئيسة التي تردع الفرد

أن الخوف من العقاب هو الذي يدفع األفراد إلنجاز واجباتهم و أداء وظائفهم و بالتالي هو 

 ي نفس الوقت.الذي يحكم البشرية و يحميها ف

و تعتبر التربية بمختلف أساليبها أداة هامة للضبط االجتماعي، فهي تضع األفراد منذ   

صغرهم في نمط الضبط االجتماعي الذي يقره املجتمع، و هي بذلك أداة معنوية جد مهمة 
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و تجعلهم  ترسخ في ضمائر األفراد القبول السهل و املرن لقواعد الضبط االجتماعي،

و العملية  عنها في املستقبل، و تستعمل العملية التربوية عدة أساليب منها النظرية مدافعين 

 خاصة منها املحاكاة.

و يعتبر العرف من أهم أدوات الضبط االجتماعي، و هو سابق عن القانون و أكثر فعالية   

يحرص منه، نظرا ألنه نابع من صميم املجتمع، و يعبر عن حاجاته الوظيفية الحيوية، لذا 

الجميع على االلتزام به و تطبيقه، و عدم السماح بتجاوزه، و يشرف على العرف الجماعة 

            االجتماعية التي تتمثل في مجلس األعيان أو الحكماء، هذا املجلس الذي يتمتع بالنفوذ 

 و الفعالية أكثر من املؤسسات الرسمية خاصة الشرطة و املحكمة و املؤسسة العقابية.

و تدعم العادات االجتماعية العرف االجتماعي، فكل ما تعود عليه أفراد املجتمع و كان     

مناسبا لهم، و يخدم مصالحهم يصير جزء من حياتهم الجماعية، باعتباره موروثا اجتماعيا 

وظيفيا، لذا يحرص الجميع على االلتزام به و الدفاع عنه، و هو يعبر عن تراكم التجارب 

في مختلف جوانب الحياة االجتماعية و االقتصادية و الحضارية و غيرها، االجتماعية 

 فتصير قواعد اجتماعية راسخة غير مكتوبة. 

 عادة إلى كله الخير لتحويل التربية وسائل من كوسيلة العادة الدين اإلسالمي يستخدم و     

       السلبية  القديمة العادات مقاومة، و ذلك بالتخلص من أو وجهد كد بغير بها الفرد يقوم

 القدوة، منها عدة بأساليب العادة و تتكون  العليا، املثل و والقيم الجديدة العادات و تثبيت

  الشدة. أو باللطف و اإللتزام والتلقين، والتشجيع،

 وجود دالالت من داللةو وه االجتماعي للضبط وأداة للقانون  العام منبًعا كما يعتبر الرأي   

 الدليل و هو األفراد، مشاعر في وانطباعها تماسكها مظاهر من مظهرا و االجتماعيةالقوة 

 القوة. االجتماعي و مبلغ التضامن مدى على للحكم أبعاده قياس أو عده الذي يمكن املادي

مع نسبية هذا املفهوم، أحد أهم عوامل قياس الفعل، و تصنيفه إلى  و يعتبر )الرأي العام ( 

فعل مقبول أو مرفوض اجتماعيا، و يمكن معرفة ذلك في تكرار االستهجان أو املديح اتجاه 

أفعال معينة، فإذا كانت املواقف االجتماعية أكثر تكرارا اتجاه فعل معين فذلك هو املوقف 

 ، مع نسبية هذا الطرح.تقبله أو ترفضه األغلبية بارالذي على األفراد مراعاته باعت
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اختلفت أفكار العلماء والباحثين فى مفهوم الضبط  نظريات الضبط االجتماعي: -

االجتماعي و األسس التي يقوم عليها، مما أدى إلى ظهور عدة نظريات في مجال الضبط 

و نستعرض   ،االجتماعياالجتماعي، كل نظرية تفسر وجهة نظر صاحبها وفكرته عن الضبط 

 فيما يأتى بعض هذه  النظريات:

: تقوم هذه النظرية على " Ross " روس نظرية تطور وسائل الضبط االجتماعي -

أربع غرائز هي: املشاركة  بشريةلنفس الليعتقد "روس" أن و أساس الطبيعة الخيرة لإلنسان، 

د الفعل الفردي، و تشكل هذه أو التعاطف، القابلية لالجتماع، و اإلحساس بالعدالة ور 

 يقوم على تبادل العالقات بين أفراد املجتمع ودي
ً
 اجتماعيا

ً
 (1).االغرائز نظاما

و كلما تطور املجتمع ضعفت تلك الغرائز وظهرت سيطرة املصلحة الذاتية عليه، و هنا   

  (2)يضطر املجتمع لوضع ضوابط مصطنعة تحكم العالقات بين أفراده

و تزداد تلك الضوابط وتتطور كلما ازداد تحضر املجتمع، وتعقدت أنظمته، وتباينت    

هناك أسباب أوجدت الحاجة إلى الضبط االجتماعي وتطور وسائله و هي زيادة فجماعاته، 

حجم السكان و ظهور طوائف وعشائر جديدة، و ضعف الغرائز الطبيعية، وظهور األنانية 

 في املجتمع متباينةو ظهور جماعات  الفردية،
ً
 و ثقافيا

ً
 و  طبقيا

ً
 .الواحد اقتصاديا

تنصب الفكرة : "William Graham Sumner سمنر" نظرية الضوابط التلقائية -

  األساسية لنظريتة على أن الصفة الرئيسة للواقع االجتماعي تعرض نفسها بطريقة واضحة

   تنظيم الفعل عن طريق العادات الشعبية، فهي تعمل على ضبط التفاعل االجتماعي، في

اإلرادة اإلنسانية، إذ يقول في كتابه " الطرائق الشعبية": إن الطرائق  صنعو هي ليست من      

الشعبية عبارة عن عادات املجتمع و أعرافه، و بما أنها محتفظة بفعاليتها فهي تحكم 

  بالضرورة الفعل االجتماعي، وبالتالي تصير ضرورية لنجاح األجيال، فلألعراف أهمية بالغة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، بدون دار نشرالرياض، ، نظرية الضبط االجتماعي في اإلسالم( انظر،السالم و خالد بن عبد الرحمان، 1)

  .2000،  1ط

مطابع جامعة اإلمام الرياض، ، األسرة والضبط االجتماعيالحامد محمد بن معجب والرومي، ( انظر،2) 

 .2001، 1محمد بن سعود السعودية، ط
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                          عنده، فهي التي تحكم النظم والقوانين، كما ال يرى وجود حد فاصل بين األعراف 

 
ً
و القوانين، و الفرق بينهما يكمن في الجزاءات إذ أن الجزاءات القانونية أكثر عقالنية وتنظيما

  (1)من الجزاءات العرفية. 

                  فى الضبط تركز على األعراف و التقاليد نظرا ألصالتها "سمنر"و إذا كانت وجهة نظر    

 و قدسيتها كقوة ضابطة، فإن أثر الدين  أبلغ في استخدامه كأسلوب من أساليب الضبط.

للمجتمع على أساس  "كولي"ينظر  ":Cooly Charles " كولينظرية الضبط الذاتي  -

أنه كل ال يتجزأ يعتمد في تنظيمه االجتماعي على الرمز و األنماط و املستويات الجمعية 

والقيم واملثل، فهو يرى أن الضبط االجتماعي هو تلك العملية املستمرة التي تكمن في الخلق 

و هو الذي  الذاتي للمجتمع، أي أنه ضبط ذاتي يقوم به املجتمع، فاملجتمع هو الذي يضبط،

                    ينضبط في نفس الوقت، و بناًء عليه فاألفراد ليسوا منعزلين عن العقل االجتماعي،

طته، و هو يظهر في املجتمعات ساو الضبط االجتماعي ُيفرض على الكل االجتماعي و بو 

  (2)الشاملة والجماعات الخاصة.

و يرتكز الضبط عنده ": Talcott Parsons "بارسونز نظرية الفعل االجتماعي -

على نظريته في الفعل االجتماعي، و أن الفعل الذي يقوم به الفاعل يكون محكوما بعدة 

عوامل منها أفكاره و مشاعره و انطباعاته و معاييره و قيمه، و يمتد تأثيرها كذلك على أفعال 

 الذين يشتركون معه في الفعل.

 يرى أن التنظيم نسق يتكون من ":Holling Shead ولنج شيد" نظرية التنظيم -

 مجموعة من املعايير و القواعد و القيم و األحكام، التي توجد في ثقافة معينة و التي تزود 

أعضاء املجتمع باالتجاهات املشتركة و الفعل املتشابه، و بالتالي ينضبط الفعل عن طريق 

 مع.هذه القواعد و التنظيمات و الضوابط التي يمارسها املجت

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، بحث في الندوة الفكرية، الرياض، في األمن االجتماعي دور مؤسسات الضبطالجابري خالد فرج،  (1)

 .42،ص 1997

 . 189ص   ،عبد هللا رشدان، مرجع سابق (2)        
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": يركز النديز على مكونات البناء االجتماعي ودوره Landis "النديز البنائية الوظيفية -

و عالقة  يركز على مفهوم التوازن الوظيفي بين النظم االجتماعية وفي الضبط االجتماعي، 

هذه النظم بالضبط االجتماعي، و يصور النديز النظم االجتماعية على شكل خط متصل 

                نظري يمثل أحد طرفيه التفكك االجتماعي الذي يتسم بالفوضوية والنزعات الفردية،

جتماعي األكثر صرامة والذي يتميز باالعتماد على السلطة و يمثل الطرف اآلخر التنظيم اال 

املطلقة، وبينهما توجد منطقة تسامح واسعة، فاملنظور الوظيفي يقوم على مسلمة أساسية 

و هي أن املجتمع نسق نظامي متكامل، و أن ثمة آليات ضبط تعمل على تحقيق التساند 

ائف التي تعمل من خالل أهداف والتوازن داخل النسق، و يضطلع النسق بعدد من الوظ

 مشتركة إذ تعتبر القيم مصدرا أساسيا لتوجيه الفعل و ضبطه. 

" : يركز غورفيتش على ضرورة Gurvitch غورفيتش"  النظرية الثقافية التكاملية -

دراسة الضبط االجتماعي على أسس و شروط، منها أن الضبط االجتماعي ليس نتيجة لتطور 

 في املراحل املبكرة من تاريخ املجتمعات اإلنسانية، إذ املجتمع وتقدمه، بل 
ً
أنه كان موجودا

 
ً
يستحيل تصور مجتمع بال ضوابط، و أن الضبط االجتماعي واقع اجتماعي وليس أداة

وجود صراع بين املجتمع واألفراد، و أن كل نمط من أنماط املجتمعات هو يللتقدم، و أنه ال 

اعات، لذا فإن مؤسسات الضبط االجتماعي تختلف عبارة عن عالم صغير يتألف من جم

  (1)باختالف الجماعات و املؤسسات.

 عن  "غورفيتش"و يذهب    
ً
، أو ضبطا

ً
 منظما

ً
إلى أن الضبط االجتماعي إما أن يكون ضبطا

 من خالل القيم 
ً
 تلقائيا

ً
طريق املمارسات الثقافية والرموز كالعادات والتقاليد، أو ضبطا

 أكثر تلقائية من خالل الخبرة الجمعية املباشرةاملث واألفكار و
ً
 ( 2)ل، أو ضبطا

و نالحظ مما سبق التباين واالختالف في نظرة علماء االجتماع إلى الضبط االجتماعي، إذ    

بالغرائز اإلنسانية ودورها اإليجابي والسلبي في الضبط الذاتي، في حين ركز  "روس"اهتم 

 على األعراف والتقاليد، و اعتبرها الوسيلة الوحيدة و الضابطة للمجتمع، بينما أبرز  "سمنر"

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 66(الحامد محمد بن معجب و الرومي، مرجع سابق،ص1)      

 59(السالم و خالد بن عبد الرحمان، مرجع سابق، ص2)      
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دور املثل والقيم في تحقيق الضبط الذاتي، فضبط الجماعة ينبع من ضبط الفرد  "كولي"

            فقد اهتم بالنظم االجتماعية باعتبارها أدوات الضبط االجتماعي،  "النديز"لذاته، أما 

 لدراسة الضبط االجتماعي. "غورفيتش"وضع  بينما
ً
 شروطا

يعتبر الدين أكثر  ماعي:الحركات الدينية اإلصالحية و الضبط االجت -

الظواهر االجتماعية تقلبا، و أقلها قابلية للتصنيف الثنائي بين العام و الخاص، و رغم عدم 

بأن دقة مقولة " أن الدين خاص" فهذا القول يبقي من مقومات الحداثة الغربية، إذ يعني 

الحرية الدينية و حرية املعتقد هي الحرية األولى، و هي الشرط املسبق لكل الحريات الحديثة، 

           متحررة من تدخل الدولة و من سيطرة الكنيسة، و فكرة الخصوصية مالئمة لليبيرالية 

 (1) و الفردية الحديثة، و بذلك تعتبر خصخصة الدين أساسية للحداثة.

يشددان على أن الدين شخص ي، بينما كل جوانب  "وليم جيمس"ية و فاملدرسة الفردان  

                       الدين املؤسسية و العبادات و التضحية، و اإلجراءات التنظيمية ألحكام األلوهية،

فيعتبر الكاريزما " ماكس فيبر "و الالهوت و املراسيم و التنظيم الكنس ي حاالت ثانوية، أما 

هي شكل أولى للحياة الدينية و يحلل األدوار و املؤسسات الدينية باعتبارها حالة فردية، و 

نتيجة " لرتابة الكاريزما "، غير أن نظرية الكاريزما توحي ضمنيا بأن القوة الشخصية للكاريزما 

و القادة، و هذه العالقة   ال تترسخ إال باعتراف اآلخرين، و هي تعبر عن العالقة بين األتباع

  (2) تحول الكاريزما إلى دين مؤسساتي. هي أساس

أن الدين ب رى تف "روبرت سميث"و  "دوركايم"املدرسة الجماعية التى من روادها و أما        

شأن جماعي، و ال يوجد دين دون نظام موحد من املعتقدات و املمارسات التي تتحدد داخل 

 لفردي إما مستمد من دين أن الدين ا "دوركايم"الجماعة ضمن أخالقية واحدة، و يرى 

  (3) جماعي أو ليس دينا بل هو سحر.

   فيؤكد على أن الديني و الجماعي ليسا بالضرورة متساويان فى االمتداد، "مالينوفسكي"أما 

و أن معظم الدين فردي و خاص، بينما ال تتضمن الكثير من االحتفاالت العامة أي داللة 

 ."دوركايم"دينية، و هذا عكس 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 .71( مارسيل غوشيه، مرجع سابق، ص1)      

 .76،79، 71( خوسيه كازانوفا، مرجع سابق، ص، ص 3( )2)
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  و أما الخصخصة و الفردية و الحرية فتندرج على كل النشاطات الفكرية  و االقتصادية    

و السياسية  و اإلعالمية فى املجتمع الرأسمالي، و هكذا فخصخصة الدين تتماش ي مع 

الفلسفة الرأسمالية التي أتت على كل ش يء، فخصخصته تكسر احتكار الدولة و الكنيسة 

أن املمارسة الدينية لها جانب فردي و جانب جماعي، فاملمارسة للظاهرة الدينية، غير 

    الجماعية للدين يصعب تجاوزها و حذفها، و املبادئ الدينية تحث على الحياة الجماعية،

التضامن فى مختلف نواحي و و على املمارسة الجماعية للشعائر الدينية و على التعاون 

األشخاص ال يدعهم معزولين عن الجماعة، بذلك فالدين كما يحترم فردية  الحياة،

ألفراد على ا فاملمارسة الجماعية للدين تعني حرص الجماعة على تطبيق تعاليمه، و رقابتها

و ضبطهم داخل هذه القيم، و ضبط أفعالهم االجتماعية و االقتصادية و غيرهما، لذا 

لديانات األخرى فالخصخصة تبقى نسبية و محصورة فى نطاق جغرافي محدود، أما بعض ا

مثل الديانة اإلسالمية فقد جمعت بين الخصخصة و العمومية، فاإليمان يبدأ من ذوات 

األفراد، و هو يؤكد على القناعة الراسخة بالفكرة الدينية، ألن على أساسها تبنى حياة الفرد 

لراسخ و من ثم حياة الجماعة، و ال يقبل اإلسالم أي شك فى مسألة العقيدة فإما اإليمان ا

فمن شاء فليؤمن و من شاء أو عدم اإليمان، لذا ال يدعو اإلسالم إلى اإلكراه فى الدين "

و هذه الحرية فى اإليمان أو عدم اإليمان تحمل األفراد كل املسؤولية "  29"الكهف، فليكفر

املجتمع و اتجاه  عن اختيارهم، و فى حالة اإليمان يتحمل الفرد كل مسؤولياته اتجاه عقيدته 

أمام الجماعة، و يحترم كل قواعد الضبط التى ينص  لتزمالذي يؤمن بنفس عقيدته، و ي

     عليها الدين و تحرص الجماعة على تطبيقها.

و يشكل اإلسالم حالة تاريخية فريدة لديانة ظهرت متزامنة  كجماعة  دينية و سياسية كانت  

                و عسكري، م، كقائد ديني و سياس يبارزة فى شخص النبي محمد عليه الصالة و السال 

و يتجلى ذلك فى أن الحقبة اإلسالمية ال تبدأ بوالدة مؤسسها أو بوفاته أو بتاريخ نزول الوحي، 

بل بتاريخ هجرته، التى تحدد تأسيس الجماعة السياسية اإلسالمية فى املدينة، فجماعة 

و أن اإلسالم يتضمن جانبا  نين و أمة اإلسالم،املسلمين أو األمة اعتبرت نفسها جماعة املؤم

    (1) دينيا و آخر سياسيا.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .75نفس املرجع،ص  (1)
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فالتأريخ اإلسالمي بدأ من أول فعل قامت به الجماعة املؤمنة، األتباع األوائل للرسول    

محمد عليه الصالة و السالم، و هو الهجرة من مكة إلى املدينة، و رغم أهمية تاريخ نزول 

الهجرة،  الوحي، و أهمية يوم والدته و وفاته، فقد تم األخد فى االعتبار فعل الجماعة و فعل

الفعل الذي له أهميته فى مختلف مراحل الجماعة الدينية، و فى حياتها اليومية، فالكثير هذا 

الجمعة، خاصة صالة  من الشعائر الدينية تمارس جماعيا مثل الحج  و الصلوات الخمس

     و غيرهم.                              و الزكاة التى يخرجها األفراد نحو الجماعات القرابية و الجيران

و هكذا يجمع اإلسالم بين الفردية و الجماعية دون تناقض ملحوظ، فيمكن للفرد أن يصلي   

لربه منفردا و يدعوه فى أي وقت شاء، و يعتكف لعبادته بعيدا عن الجماعة، فيبني عالقة 

ثنائية مع ربه، حتى يحس بإحساس عميق بأنه هو و هللا يشكالن محور هذا العالم، و أنه ملا 

                     صالة الجمعة، و يحج إلى بيت هللا الحرام، أو يصلي صالة العيد يحس بأن هللا  يصلي

                                                         و الجماعة التى ينتمي إليها و يمارس معها نفس الشعيرة هما محور هذا العالم.                                                     

املساجد هي بيوت هللا  املسجد، أهميته و فعاليته في الضبط االجتماعي: -

على األرض، أقيمت لترافق اإلنسان في كل مراحل حياته، و ترافق املجتمعات في كل مراحل 

تطورها، ترعي اإليمان و ترعي الحياة املادية و الروحية، و ترعي انتقال االنسان من الحياة 

 خرة في جو من االطمئنان و السكينة.آل لدنيا إلى اا

القدم إلى أيامنا هذه، و في  ذلذا فإن حركة بناء املساجد فى املدن و القرى لم تتوقف من  

الجزائر تبني من أموال املتطوعين من عامة الناس، و ال يخصص لبنائها ش يء من ميزانية 

األحجام السابقة  ألننحو بناء املساجد الكبيرة  الحكومة، ثم أنه فى األعوام األخيرة تم التوجه

لم تعد تكف املصلين، خاصة فى شهر رمضان و في الجمع و األعياد، ثم أن هذه املساجد 

 و املالحظ  صارت تضم إليها مدارس قرآنية رسمية تعلم األطفال حفظ القرآن و الحديث،

 أكثر حرصا على تعليم القرآن أن أعداد األطفال يزداد من يوم آلخر و أن العائالت صارت

 (  1) ألبنائها قبل الدخول املدرس ي الرسمي أي منذ السن الرابعة

فاملساجد تقوم بدور كبير في عملية التنشئة و التطبيع االجتماعي و الضبط االجتماعي ملا   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .227، 157.، مرجع سابق، ص،ص سوسيولوجيا العائلةقاسيمي ناصر،  (1)
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تتميز به من خصائص فريدة، أهمها إحاطتها بصفات التقديس و الثبات و إيجابية املعايير 

 السلوكية التي تعلمها للناس، و اإلجماع االجتماعي الذي يدعمها.

في تنمية املجتمع وترشيده، و ال  بارز إن للمسجد في املجتمع اإلسالمي أهمية كبرى ودور    

يقل هذا الدور في أهميته عن أثر املسجد في تكوين الفرد املسلم، بل إن املسجد ميدان تعليم 

و تطبيق في لحظة واحدة، يتعلم املسلم فيه كيف يحترم شعور اآلخرين وكيف ينضبط في 

املسلمين،  املصلين، وباهتمامه بالصالة تعليم له على االهتمام بأحوال إخوانهالصف مع 

باإلضافة إلى أمور دينه و أخالقه إلى غير ذلك من جوانب حياته، فينعكس ذلك في نفسية 

 املسلم و فى أفعاله و هو ما يهدف إليه املسجد خارج حدوده.

ة و االجتماعية منذ املسجد هو حجر األساس في بناء حياة املسلمين ف    ة و السياسي  الديني 

ة، و انتهاًء بالوقت الحاضر، ملا له من ثقل في مجال   بالعصور اإلسالمي 
ً
نزول الرسالة، مرورا

تنشئة األفراد تنشئة سوية، و هذا بتلقينهم كل التعاليم و القيم الدينية و األخالقية التي 

ن الذي ينتمي إليه، كما يعمل على تحث على ضرورة تمسك الطفل بكل ما له صلة بالدي

القضاء على األفعال املنحرفة،  و هو يرافق األفراد في كل مراحل حياتهم، فيعتني بترسيخ 

ضوابط أفعالهم، فيمارس تأثيره الفعال في األفراد بانتهاجه أساليب نفسية اجتماعية، 

الحصول على الثواب كالترغيب و الترهيب، و الدعوة أيضا النتهاج الفعل السوي، من أجل 

و املغفرة و االبتعاد عن كل ما يؤدي إلى الفعل املنحرف تجنبا للعقاب، و كذا انتهاج أسلوب 

الوعظ و اإلرشاد، و سرد القصص النبوية، حتى يكون لها قوة مقنعة تجعل األفراد ملمين 

 .كثيرا بهذا النوع من التنشئة االجتماعية

للصالة فقط، بل هو جزء ال يتجزأ من  صلون ي فيه املفلم يكن املسجد مجرد مكان يلتق   

بناء الشخصية االسالمية السوية، و جزء ال يتجزأ من الحياة اليومية، لقوله تعالى في اآلية 

ما يعمر مساجد هللا من آمن باهلل  و اليوم اآلخر و أقام الّصالةمن سورة التوبة " 18
ّ
              إن

 هللاالّزكاة و لم يخش  و آتى
ّ

 ، فالهدف و الغاية التي يسعى إليها املسجد هو إعداد فرد"إال

و الجسمية، و كذا توطيد  الروحية و العقليةو مسلم متكامل البناء من كل النواحي النفسية 

العالقة بينه و بين خالقه و توطيدها مع اآلخرين، و بالتالي يتخلص الفرد املسلم من كل 

و الصبر على البالء  خاصة ملا يتعلم االقتداء بالسلف الصالح، االضطرابات التي يعاني منها
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             و املعاص ي مما يتوجب عليه أن يحافظ على حياته و مصالحه و هذا بالحفاظ على دينه 

الديني                  الضبط  فقا لقواعدو و ماله، و بالتالي يضبط أفعاله  و عقله و عرضه و نسله

 االجتماعي.و 

    رسالة املسجد شاملة و وظائفه  الدينية و االجتماعية للمسجد: وظائفال -

، فهو تنظيم جامع و شامل ملختلف رغم تقلصها فى مختلف املراحل التاريخيةو متنوعة 

املجاالت لنشر القيم اإلسالمية، و غرس اآلداب واألخالق الحميدة، وإبراز سمو اإلنسان 

وحياته، وتقويم أفعاله، وإشعاره باألمن والطمأنينة، من وكرامته، و الحفاظ على وجوده 

خالل بسط األمن و االستقرار في املجتمع، وتوطيد قواعده، وتثبيت دعائمه، و لقد أسهمت 

و قيامه على أسس  وظائف املسجد في العهد النبوي بشكل مباشر في بناء املجتمع اإلسالمي،

مركزية في حياة الفرد واملجتمع، و من الوظائف فكان ذو مكانة ريادية و  القوة و الفعالية،

  األساسية للمسجد نذكر ما يأتي:

في املسجد يؤدي املسلمون صلواتهم في جماعة، ويقرأون القرآن  :الوظيفة التعبدية -

ويذكرون هللا، ففيه حضور القلب وإعمال الفكر وصفاء الروح و خشوع الجوارح وطهارة 

النفس و البدن، وفيه الجو الذي يتيح للقرآن أن يصل إلى غايته، فيتسامى بالنفس فوق 

العدوان، ويسد فيها منافذ الشيطان ويكيف  يطهرها من اإلثم و يحررها  و دوافع الجسد، و

أفعالها و يطبعها بطابع القرآن، مما يساعد الفرد على االندماج روحيا و نفسيا حال العبادة، 

 و يشعره أنه قريب من هللا سبحانه. 

و سلم  املسجد هو املوقع الذي كان يدير منه الرسول صلى هللا عليه  :الوظيفة اإلدارية -

أهل الخالفة الراشدة للدولة اإلسالمية شؤون املسلمين، ففيه يعين السفراء  و من بعده من

و فيه يجمع  و أماكن إرسالهم، وفيه يستقبل الوفود ويحاورهم، وفيه يعين قادة الجيش،

 الخراج ويقسم الغنائم والفيء و غيره، فهو مركز الحياة العامة و الخاصة.

سة جماعية منظمة عرفها العرب لتعليم الكبار كان املسجد أول مدر  :الوظيفة العلمية -

والصغار، و تربية الرجال والنساء، فهو مكان للتعليم و مدارسة القرآن الكريم، وتفهم 

أوامر الدين،  و اللغة وغيرها من العلوم معانيه و تعلم الحديث الشريف و التفسير والفقه و

الهندسة  و الفيزياء  الم  و الكيمياء وو تدرس فيه مختلف العلوم و املعارف األخرى كعلم الك
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حلقات العلم و التعليم، فهو مركز هام لإلشعاع  ما يدرس فىالطب وغيرها م و الفلك و

 الثقافي والحركة العلمية.

كان املسجد في الصدر األول لإلسالم املوقع الوحيد املتميز للقضاء،  الوظيفة القضائية: -

ملا تميز به من خصائص و مميزات تسهل النظر في املنازعات، و الفصل العادل في  و ذلك

 القضايا الواردة عليه.

إلى جانب أداء الصالة في املسجد فهو يعتبر مكتبا للخدمة  الوظيفة االجتماعية: -

االجتماعية ففيه تجمع التبرعات ملعاونة املحتاجين، و القيام بدور الرعاية االجتماعية 

الصدقات  و  معوقين والفقراء واملعوزين واملرض ى والغرباء واليتامى، إضافة إلى جمع الزكاةلل

و غيرهم من مصارف  من املوسرين واملنفقين وتوزيعها على مستحقيها من الفقراء واملساكين،

الزكاة تجسيدا ملبدأ التكافل االجتماعي، كما يتربى املسلم على االتصال بإخوانه املسلمين 

      سؤال عنهم، وتقوية الروابط االجتماعية بينه و بينهم مما يجعله يهتم بجميع شؤونهم،وال

و بالقوة واالنتماء للجماعة مما  و في اجتماعه باملسلمين في املسجد يشعر بروح الجماعة

 يجعله يشعر بالطمأنينة ويحس بالراحة النفسية والكرامة واألمان. 

سجد دورا إعالميا فعاال و هاما، إذ يستغل ارتياد األفراد يؤدي امل الوظيفة اإلعالمية: -

ناسبات و األعياد إلى املسجد في اليوم و الليلة خمس مرات، و االجتماع يوم الجمعة  و امل

الدينية و الوطنية لتوجيه رسائل إعالمية كاإلرشاد و التفسير واإليضاح و التثقيف، ففي 

لمين على هيئة آيات قرآنية أو أحاديث نبوية، أو أحكام املسجد تملى األوامر وتبلغ إلى املس

و التوجيهات  فقهية أو توجيهات دينية و دنيوية و إرشادات، كما يتلقى األفراد األوامر واألخبار

سواء قبل الصالة أو بعدها مباشرة، إضافة إلى إعالن النكاح و إبرام عقود الزواج و القيام 

 بالصلح في حالة الخصومات.

لقد كان املسجد ثكنة، ومقرا للقيادة العسكرية و الحربية يتعلم  وظيفة الجهادية:ال -

آذن بالجهاد، فتقصده الكتائب والفرق املفيه املسلمون أحكام الجهاد، و ينادي املؤذن من 

ينصت فيه إلى آراء  املقاتلة، و فيه تعد الخطط و تعقد مجالس الجهاد، وتصدر األوامر و

تجهيز املقاتلين، وترسم الخطط العسكرية وفن إدارة  ه يتم تجميع العتاد وو في ،املستشارين

الحرب، و منه ينطلق املقاتلون نحو ساحات الجهاد، و إلى الغزوات والسرايا بعد أخذ 
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التعليمات والتوجيهات العسكرية من القائد األعلى، كما يعود املجاهدون من الغزوات 

 ااملصابين، بل تعدى املسجد هذا الدور فصار مكانوالسرايا إلى املسجد وتضمد جروح 

 انفاقون الدولة أو إعالن اإلسالم، أو طلب عقد ؤ ستقبال الوفود التي تفد في شأن من شال 

معونة، و تجدر اإلشارة إلى أن املسجد فقد هذه الوظيفة بحكم التغيرات االجتماعية طلب أو 

و املختصين في الفنون   املؤسسات األمنية وتطور فنون الحرب و وسائلها، و التي أسندت إلى

 الحربية و أهمها املؤسسة العسكرية.

من األمور التي اهتم بها الدين  وظيفة التربية الصحية و الجسمية والجمالية: -

و املكان،  نظافة امللبس و الجسم اإلسالمي الصحة الجسدية والنفسية من خالل الصالة و

لجسمية من األمراض و األوبئة، و ما فيه من الصحة النفسية و في ذلك ما فيه من الحماية ا

و ما يجلب للنفس من الراحة والطمأنينة والهدوء، فالصالة ليست عبادة روحية فحسب 

و الجسم و املكان من كل  إنها نظافة و تطهر وتزين و تجمل، اشترط هللا لها تطهير الثوب 

لثوب و املكان اوضوء وطهارة  قها من غسل وخبث مستقذر، كما أن الصالة بحركاتها وما يسب

تحفظ لإلنسان صحته، وتعمل على سالمة جسمه، لذا فقد اعتبر اإلسالم النظافة من 

ال يمض ي إلى  و يتطيب و يلبس أحسن ما عنده و  اإليمان و من السنة أن يغتسل املصلي

 في الثياب، 
ً
و في النظافة استئناس املسجد في ثياب مهنته، خاصة إذا كانت مهنته تترك أثرا

اآلخرين وعدم نفورهم ألن النفس تنفر من األقذار واألدران أشد من نفورها من أي ش يء آخر 

ومن هنا تتبين وظيفة التربية الصحية و الجسمية و الجمالية التي يؤديها املسجد  مهما عظم،

 في املجتمع اإلسالمي.

و وجوب  ي العناية بالنفس اإلنسانية،و املالحظ أن هذا املنهج قد سبق النظم الصحية ف 

 "بالطب الوقائي"،
ً
و معالجتها مما  املحافظة عليها لوقايتها من األمراض، و هو ما يسمى حديثا

يصيبها من أمراض، و هو ما يسمى "بالطب العالجي"، والصالة ذات طابع جمالي سواء في 

يا بني آدم خذوا زينتكم عند كّل : "حركاتها أو سكناتها أو في االستعداد لها و قال هللا تعالى

ال سيما  (. فاملسلم يتهيأ ألداء هذه العبادة، بالتزين عند كل صالة، و31" )األعراف: مسجد

يوم العيد، والتطيب ألنه من الزينة، والسواك ألنه من تمام ذلك و من أفضل  يوم الجمعة و

 . ألبيضاللباس ا
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ؤسسة الهامة التي تقوم بإعداد الفرد املسلم و مما سبق ذكره، فإن املسجد مازال امل   

مع  اإلعداد املتكامل، الذي يساعده على التكيف مع الحياة، من خالل تكيفه مع نفسه و

دون تقيد بسن معين أو مستوى معرفي محدد،  وفق استعداداته وقدراته، و مجتمعه،

    ها،  و هي البعد النفس ي،وبذلك يحقق املسجد األبعاد الثالثة التي تهدف التربية إلى تحقيق

و متنوعة ومؤثرة،  و البعد االجتماعي والبعد التكاملي، كما أن للمسجد وظائف متعددة

تعبدية إيمانية، تربوية و تثقيفية، اجتماعية و سياسية، تعمل على تقوية الروابط األخوية 

  و استقرار املجتمع. بين املسلمين وعالقاتهم مع اآلخرين، و تصب كلها في ضبط أفعال األفراد

                      و يمكن تلخيص تأثير املسجد في عملية التنشئة و الضبط االجتماعي في تعليم الفرد

و الجماعة التعاليم الدينية و املعايير السماوية التي تحكم األفعال بما يضمن سعادة الفرد 

قبل املجتمع، و تنمية ضمير الفرد  و املجتمع، و إمداد الفرد بإطار سلوكي مرض ى و مبارك من

و توحيد الفعل  و الجماعة، و الدعوة إلى ترجمة التعاليم السماوية إلى أفعال عملية،

 االجتماعي و التقريب بين مختلف الطبقات االجتماعية.

كما يمكن إجمال األساليب النفسية و االجتماعية التي يتبعها الخطاب املسجدي عند    

لية في عملية الترغيب و الترهيب و الدعوة إلى الفعل السوي رجاء الثواب، قيامه بتلك العم

و الدعوة إلى   و االبتعاد عن الفعل املنحرف تجنبا للسخط و العقاب، و التكرار و اإلقناع

 و عرض نماذج الفعل املثالي، و اإلرشاد العلمي و العملي. املشاركة التضامنية الجماعية،

                 بق، فإن هناك جملة من العراقيل تحول دون قيام املسجد بدوره باإلضافة إلى ما س   

 و الخطباء، و تمكن غير و التي منها افتقار أغلب املساجد إلى األكفاء من األئمة و وظائفه

املؤهلين من تحمل املسؤوليات بأغلب املساجد، و عدم مواكبة املكتبات داخل املساجد 

و انعدام ملموس لألنشطة  لي، و ضعف كبير لدور املرأة في املسجد،ملتطلبات العصر الحا

االجتماعية و الثقافية و التربوية و الترفيهية املنظمة باسم املساجد، و انتشار الفكر االحادي 

في كثير منها و عدم قبول الرأي اآلخر، و ضعف الوازع الديني عند املسؤولين عن بعض 

        فات شخصية داخل املساجد، مما يعيق العمل الجماعي املساجد، و ظهور نزاعات وخال 

              رواد املساجد،  بعضو بالتالي عدم تحقيق املصالح العامة، و شيوع الالمباالة في ذهنية 
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مما يحد املادية  و غيرها و ضعف تلبية احتياجاتهم   و تقييد حريات أئمة و خطباء املساجد،

 من نشاطاتهم املسجدية.

يعتبر اإلمام أحد أهم الفاعلين فى  فعالية الدور االجتماعي إلمام املسجد: -    

النشاط الديني، فهو ينال كل االحترام و يتمتع بهيبة يستمدها من الدين، فاحترام الناس 

لإلمام نابعة من احترامهم لدينهم، و ملا يقوم به من أدوار اجتماعية إيجابية تزيد فى مستوى 

                 االجتماعي، فوراء اإلمام يجتمع العالم و الجاهل و الفقير و الغني و الصغيرالتماسك 

        و الكبير و النساء و الرجال و األسود و األبيض ليصلوا و راءه و يستمعوا ملواعظ الدين، 

                 ا و تحتاج إليه كل الفئات االجتماعية ملعرفة أمور دينه ،و هو بذلك محل ثقة املجتمع

و تسيير أمور دنياها و عالقاتها االجتماعية املختلفة، و يختلف دور اإلمام من فترة زمنية 

ألخرى و من مجتمع آلخر حسب الخصائص و التغيرات الطارئة، فهو يفتي للفالحين فى شؤون 

و لكل الفئات  زراعتهم و لألطباء فى أمور الحالل و الحرام فى مهنتهم و للمدرسين و التجار 

املهنية، و يحتاجه الجميع فى الزواج و الطالق و الوفاة و فى تقسيم امليراث، و فى إخراج الزكاة 

و فى تقديم النصح للجميع، و عقد الصلح بين املتخاصمين، و العالج عن طريق القرآن 

 ث الطبيعية الكريم بالرقية الشرعية، و يحتاجه املجتمع أيام األزمات االجتماعية فى الكوار 

و فى الحروب، و يحتاجونه فى كل املعامالت و فى توضيح رأي الدين فى كل املسائل املستجدة 

و االستنساخ و أشكال الزواج   فى املجتمعات املعاصرة، مثل مسائل الربا و أطفال األنابيب

  (1) الحديث مثل زواج املسيار، و املسائل التى تفرضها التكنولوجيا املعاصرة.

رعي في     
ُ
و ال شك أن مسؤولية كبيرة تقع على عاتق أئمة املساجد، فإن اإلمام مؤتمن، است

القيام على املسجد، و حينذاك ينبغي أن يراعي األئمة لوازم عملهم وإقامتهم للمساجد من 

ة أمور ينبغي على اإلمام مسؤوليات، و واجبات و  منها  املحافظة التي  و   مراعاتها فعلها و  ثم 

على الصلوات الخمس في الجماعة، وعدم التخلف أو التأخر عنها، و متابعة شؤون املسجد  

ومرفقاته، و النظر الدائم فيها، مع اإلشراف عليهم، و متابعة مصالح املسجد وحاجياته لدى 

 و متابعة أوقاف املسجد وملحقاته االستثمارية إن وجدت، أو أوكلت الجهات املسؤولية،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .157، املرجع السابق، ص سوسيولوجيا العائلة ( قاسيمي ناصر،1)  
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و وعظ األفراد وتذكيرهم،  و االستشارة، إليه، و الجلوس مع الناس في حالة االستفتاء

                             والقيام بواجب النصيحة، و االهتمام بواقع الناس في الحي، و االهتمام بأحوالهم 

، و تصحيح  مساعدتهم في تحقيق حوائجهم، وو 
ً
 وعلميا

ً
 ودعويا

ً
تفعيل دور املسجد اجتماعيا

ِّ الشبهات عنهم، وتحصينهم منها و السعي إلى مساعدة
     الناس في أمور دينهم،  املفاهيم  وصد 

 لهم في الحصول على حاجاتهم من العلم، و تنبيههم 
ً
و توفير مكتبة في املسجد تكون عونا

 .رهم باألمور الشرعية التي يغفلون عنها، و االهتمام بتحفيظ و تعليم القرآن الكريموتذكي

             ال يمكن للمسجد أن يقوم بالدور املؤثر في حياة الفرد و املجتمع إال إذا أسهم اإلمام و    

سجد إظهار القيم السامية لرسالته، و إن خطيب امل و الخطيب و املوجه في تفعيل وظائفه و

 في نفوس األفراد و املجتمع، فهو يبعث في نفوسهم خشية 
ً
وإمامه أشد فاعلية، وأكثر وقعا

الناس، و إصالح  ساعدةم هللا تعالى، و حب الحق و كراهية الباطل، وقبول العدل و

الضمائر، و إيقاظ العواطف اإليجابية في نفوس األمة، وبناء الضمائر الحية، وتربية الروح 

     الفاضلة واألخالق الحميدة، وتسكين الفتن، و تهدئة النفوس، و ضبط الفعلعلى اآلداب 

        و استقرار املجتمع، و يستغل في أداء مهمته كافة الوسائل املشروعة من القدوة الحسنة 

الخطبة الباهرة، واإلثارة و التشويق مع اإلملام  و الحجة الظاهرة، و الصوت العذب، و

 املحلي  و الدولي. بواقعه االجتماعي

خطبة الجمعة التي تعتبر من شعائر إمام املسجد و من بين أهم الوسائل التي يستعملها    

 اإلسالم الكبرى التي ينبغي أن تنساب معانيها إلى النفوس في تلك اللحظات اإليمانية، وتحتل

 مكانة علىلنفسه  اإلمام يحصل وبها تأثير، وقوة إقناع كوسيلة الصدارة الجمعة خطبة

      املوضوع اختيار استغاللها و ذلك بحسن أحسن ما إذا أهدافه املجتمع، و يحقق في كبيرة

 العقل و العاطفة مخاطبة تشمل أن منطقيا، و ترتيبا األجزاء مرتبة تكون  أن و وحدته، و

ملستويات  ومناسبة و واضحة جميلة الخطيب لغة تكون  و أن اإللقاء، معا، و حسن

الوعظ  و تهدف موضوعاتها إلى تحقيق أغراض عدة سطرها أهل العلم، و هي    (1)ملستمعين، ا

والتذكير باهلل تعالى و بحسابه و جزائه في اآلخرة، و باملعاني الربانية التي تحيا بها القلوب، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 126( رشيد بوسعادة، مرجع سابق ، ص1)
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تعليمهم حقائق دينهم من الكتاب والسنة، مع العناية  املسلمين وتفقيه  وتعود إلى خالقها، و

تصحيح املفاهيم املغلوطة عن اإلسالم، ورد  اآلداب، و األخالق و بسالمة العقيدة والعبادة و

الشبهات واألباطيل التي يثيرها خصومه بأسلوب مقنع حكيم، و مواجهة األفكار الغريبة 

         و العمق  صائصه من السماحة و الشمول و التوازن بتقديم اإلسالم الصحيح، وإبراز خ

و اإليجابية، و ربط الخطبة بأحداث املجتمع، وبالواقع الذي يعيشه الناس، والتركيز على 

تثبيت معنى األخوة  عالج الظواهر االجتماعية السلبية، وتقديم الحلول ملشكالته، و

العنصرية و اإلقليمية و املذهبية املفرقة لألمة، اإلسالمية، و مقاومة النـزعات و العصبيات 

   .و املشتتة لشملها، واملثيرة لألحقاد و البغضاء

 ينبغي ألئمة املساجد وخطبائها التركيز عليها في      
ً
باإلضافة إلى ما تقدم فإن هناك أسسا

          خطبهم، تتمثل فى كل ما يمس الحياة العامة لألفراد، وتؤدي إلى أمن املجتمع و استقراره 

            و إشاعة السالم والطمأنينة في سائر أرجائه، و تخليصه من أسباب الفرقة و االختالف، 

              و يترتب على اإلمام مسؤولية كبيرة داخل املسجد، إذ  قال صلى هللا عليه وسلم في اإلمام

 األئمة و أغفر للمؤذنين".                 و املؤذن:" اإلمام ضامن و املؤذن مؤتمن، اللهم أرشد

يمانهم، وترسيخه في قلوبهم لذا فإن إمام املسجد و خطيبه حين يحفز املصلين على تقوية إ    

يثمر الشعور بمراقبة هللا تعالى، وخوفهم من عذابه، وأليم عقابه، ويدعوهم إلى االستقامة 

السلوكية، وتصحيح املواقف، وتحصيل مصالح الدنيا و اآلخرة، ودفع الشرور واملفاسد 

 وصفاء األرواح، وطهارة القلوب، واالستقرار  و االطمئنان النفس ي.

الحظنا دور املسجد و دور اإلمام نظريا لكن من الناحية الواقعية يمكن أن نسجل  ربما   

بالتغيرات و  الكثير من املالحظات التي ترجع إلى الكثير من العوامل املرتبطة بتكوين اإلمام

النظر، و بهدف  االجتماعية و االقتصادية والسياسية التي يمكن أن تبين الكثير من وجهات

 بالدراسة امليدانية التي اآلراء املسبقة رأينا أن نقدم بعض النتائج الخاصةاالبتعاد عن 

 أجراها رشيد بوسعادة، و التي مست دور املسجد  و دور اإلمام الديني و االجتماعي.

ومعالجتها، لكن  سابقة بحوث نتائج و من النظريات تحليل فعادة ما تنطلق الدراسات من    

التي  أعماق التغيرات فهم معرفة و عن البحث األفضل من أنه رأى صاحب هذه الدراسة

الدينية  الحياة املتدين، و تنظيم أو الدين علماء عليها يكون  التي الطريقة ضمن آنيا حدثت
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 في عنه املعبر املقدس""الدين أو اإلمام و مجاله  عالماالجتماعية، ف األنساق مع تفاعلها و

 مهمة شخصية هو اإلسالمية، املجتمعات فعاليتها فياملسجد  و  و مؤسسة اإلمامة ميادين

 أنه إال دين، رجل بدون  يكون  أن في مجتمع يفترض الدينية االجتماعية الحياة محور  يشكل

ما، و عليه  فقد استهل بحثه بمجموعة من  دين ينتمون إلى أشخاص تأثير تحت يوجد

 و هي كاآلتي: التساؤالت

 نظام في يحتلونها التي املكانة ماهي باإليجاب الجواب كان و إذا نخبة؟ األئمة يشكل هل   

 االقتصادي االجتماعي املستوى  هو ما بنفسها؟ باستراتيجية واعية األمر يتعلق هل الدولة؟

 سياسية؟  قوة األئمة يشكل هل لألئمة؟

 االجتماعية، و ممارسات الشريحة هذه روح أو فحوى  عن التساؤل  إلى ذلك أدى به كل   

 املجموعات مختلف وتمثالت ممارسات املجتمعية، و املشاكل تجاه األئمة وتمثالت 

 وغير املمارسون  األشخاص ينظر إليهم؟ و كيف ينظر وكيف لألئمة االجتماعية بالنسبة

     املجتمع؟ في مكانته هي و ما به؟ املنوطة املهام هي و ما اإلمام؟ هو من لألئمة؟ و املمارسين

 التشكيلة نظر وجهة من التطور  حاصل هو املجتمٍع؟ ما في دوره اإلماميرى  و كيف

في كل املراحل التاريخية   االجتماعية األئمة أصول  ما هي إليها األئمة؟ ينتمي التي االجتماعية

 طبيعة األئمة؟ و ما هؤالء بها مر التي املختلفة التعليمية املراحل هي و ما ؟التي مرت بها البالد

 تكوينهم؟ تم و كيف التعليم  مراحل عبر إبالغهم تم و كيف تلقوه؟ الذي التكوين

 نمط لوظيفة تبعا و ملناقشة تلك التساؤالت افترض الباحث بأن تمثالت األئمة تتنوع

 مؤطريهم نظر لوجهة بالنسبة الذي تلقوه التأثير األجنبي، و أنماط أو املحلي التكوين

 .الزوايا أو الجمعية اإلصالحية سلف من هم ممن أجانب، أو معلمين طةابوس

            التمثالت، إشكال يعرض التمايزات أو االختالفات كل لدينا كما افترض أنه ملا تكون     

 ال األئمة بعض نجاح إن أخرى  و بعبارة املساجد، هذه في الذي يستظهر اإلمام صنفيو 

 املسجد. هذا خطاب يرغبه من ما يتبنى فالجمهور  أو الفعل، بوساطة الحدث يفسر أو يعلل

 في النشطون  الفاعلون  فراد العينة، وأل  التعليمي ستوى امل رو أخذ الباحث في االعتبا  

 الجمعة، و أجرى الدراسة أيضا على طلبة ليوم املنبرية الخطب حلل الدينية، و املؤسسات

 وكذا "ونتك أوجست حسب الجديد الوضعي الدين يمثلون أئمة االجتماع بوصفهم " علم
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 األئمة من العديد يوجد بينهم بالخطاب الديني، و من يهتمون  الذين العربي األدب طلبة

 .املفضل مجالهم هم في و اإلسالمية العلوم أو الدينية العلوم طلبة ثم والدعاة،

 و كذا و األوقاف، الدينية الشؤون بوزارة الديني القطاع وليؤ مس كما قام باستقصاء    

 الدولة ملؤسسات التمثيلية املنبرية األئمة، إضافة إلى تحليل بعض الخطب بعضو  العلماء

الشعبي" كما سماه، و قد توصل إلى جملة  التقليدية املتمثل في "اإلسالم وكذا و للمعارضة،

  من النتائج هي كاآلتي:

 السياس ي. املجال على ينعكس ذلك فإن دينية سلطة توجد لم إذا -

 وحده واإليمان طارئ  حادث عن عبارة الشك فحالة الدين، نهاية يعني ال املنهجي الشك إن -

 للبشرية. الدائمة هو الحالة

 و دون  لها هي ملك التي الحدود إطار في نفسها على محافظة تبقى أن الديانات على يجب -

 .مجال أي في وثقة وجود لها يصير ال عنها، و إال الخروج

 مطلقا  وتصير حكما بنفسها تستبد للدين إصالحا تدعي التي السياسية الثورة إن -

 بالسياسة. يريد اإلطاحة الذي الديني لإلصالح بالنسبة الش يء ونفس ""استبدادية

التجمعات "اسم  عليها يطلق الهيمنة تجمعات من خاص نوع هي الدينية التجمعات إن -

 .البشر على الهيمنة من خاص نوع فيها يمارس والتي "الهيرقراطية

ترجمة  تريد عندما اإلسالمي، خاصة اإلطار في معقدة جد تبدو السلطة شرعية دراسة إن -

 دراسة من البد لذا اإلنساني، و القانون  و اإللهي السياس ي الدينوي و بالزمني، و الروحي

 األفعال االجتماعية، و تأثرها في تأثيرها معرفة من نتمكن حتى اجتماعية السلطة كعالقة

 ."العميق التفاهم" البعض يتصورها كما سميت التي األخرى باملجاالت 

 .ذاته بحد الدين ماهية و ليس في األشخاص، في اإلسالم تدعي التي األنظمة في العيب يكمن -

 مؤسسات إلى تحويله يتم و لم بأشخاص، التاريخي سياقه في اإلسالم ربط في تكمن كما -

 .فعالية أية له ليست مهمشا منه مجتمعا يجعل

 تأويلية والثانية محضة، دينية فهي بالتنزيل تتعلق والسياسة: األولى الشرع بين الفرق  -

 سياسية.
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 إلى حالنا يترك و ال العقل، و الفلسفة و العلم و الدين بين الجمع إلى حاجة في املجتمع إن -

  أعرج. سياس ي و ال فقيه أعرج

 لم السياسة بأن علمنا إذا خاصة ضروريا، أمرا صار السياسة من الدين بعتق املطالبة إن -

 االنتقاء. و ال االقتداء نحسن لم و بذلك علما و ال تعد فنا

 النصف مشلول  املسلم العربي فإن هذا ولتأكيد جرداء، أرض في أكلها تعطي ال النخبة إن -

 .قواه تكتمل حتى املرأة بقدرات لم يعتن إذا

 حيث ينقح لم بعيد ماض قطبين، بين تتدحرج مجتمعات بأنها العربية املجتمعات توصف -

 أن للماض ي مكن مما مغيب فهو الحاضر أما مجهول، ومستقبل الشوائب، تراكمت عليه

 .االثنين على يأتي

 كان مد و جزر، مراحل هي اإلسالمية العربية املجتمعات بها مرت التي التاريخية املراحل إن -

 نسق تابع. إلى النفوذ باسط ومن سند، إلى آمر من قوته فتباينت رئيسا عامال فيها الدين

    : يأتى إليها الباحث فهي كما أما نتائج البحث امليداني التي توصل      

 .الجزائري  املجتمع حياة في أثرها لها التي الكبرى  املدارس إحدى هي الدينية الطرق  إن -

 بين األحيان،  و متباينة بعض في واقعية غير حلوال تعطي السياسة تمتهن و هي اإلمامة إن -

 .املعرفي البناء في اضطراب إلى يؤدي مما أخرى  أحيان األئمة في

 لبعض و تفجير هدم  أداة سيصير هفإن و وسائله آلياته له تتحقق لم إذا الديني النسق إن -

 .املجتمع أبنية

 النظر بغض اقتصادية سياسية اجتماعية مطالب لتحقيق يوظف الديني رأس املال إن -

 .محتواه الروحي عن

هو  األخيرة هذه هم أن و االجتماعية اإلنسانية الدراسات من املتنوع الزخم خالل من يظهر -

 أنها بمعنى األخرى، املجتمعات مقابل مجتمع لكل املميزة النمطية ضبط إلى الوصول  محاولة

                       املالحظين قبل من ركومد العامة أبصار عن املخفي الوجه كشف إلى تسعى جاهدة

أفعاال  الوقت ذات في مبرزة النفس ي، الحدس و العلمي اإلدراك بين ما و املزودين بأدوات تمزج

 . غيرها عن به تعرف بحال أقوامها وطابعة مميزة ملجالها، اجتماعية
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 والذهنية الفكرية األنماط حسب املجتمعات تصنيف إلى الدراسات هذه أدت وقد -

 فترات خالل الخطابي األسلوب تراوح و أبنيتها، لذا أنظمتها في السائدة والنماذج املعرفية

 عليها للديني ثائر إلى األخير في ليعود ألفعالها، ومبرر لها تابع إلى للسياسة ناقد ما بين تاريخية

 و يفسر للسياسة، آخر تعبير األمر حقيقة في هو الذي الديني على السياس ي بغية استحواذ

 أجبره مما إعادة إنتاجه على قادر صار غير الجزائري  املجتمع في االجتماعي البناء بكون  ذلك

تحقيق  من يتمكن لم لذلك حقيقته تعكس ال قديمة و أنساق أساليب استعارة على

 .مشروعه

 تلزم التي والشرعية الفقهية بالقواعد تتقيد لم بأنها الدينية الخطب على لوحظ كما -

 كانت حين ألدائها، في الالزم الوقت و تحديد ومضامينها، الخطبة شكل الخطيب بمراعاة

 ملزمة تكون  أن دون  وسلطانه، الحاكم لصالح أسبوعيا تتجدد تمثل مبايعة الجمعة خطبة

 من ذلك الحاكم، و يتمظهر نفس ضد ثورة أو تصير منطلقا النتفاضة قد إذ الخط بهذا

 .عليه كما يكون  للحاكم يكون  قد الذي الخطبة دعاء خالل

 صراع حلبة إلى جعلها السياس ي لفائدة و الدينية القدسية هالتها من املساجد إفراغ أدى -

 .العامة السياسية ضمن اللعبة

  الدينية الصارمة الشروط على تصر قائمة لم األخيرة هذه لكون  اإلمامة مكانة تدني -

 .أخرى  جهة من لإلمامة املجتمع رؤية و جهة، من الدين تعاليم تقتضيها كانت التي االجتماعيةو

 بذلك فصارت التوجيهية،  الشمولية نظرتها فقدت أنها درجة إلى الخطبة مستوى  تدهور  -

 الثقافية وخصوصيته الشرعية اإلمام ميول  مبررة املحدود، و التموقع جزئية النظرة

 .الخطبة في أثناء تكلم من صالة بطالن بحجة له منافسة الغير ذلك في مستغال

 و ضبط اإلقناع أدلة فقدان إلى بها أدى الجمعة، مما خطب مضامين من العقل غياب -

 أحد العقل جعل الذي الدين روح عن وابتعادها جهة، من الناس تنوير من أجل الحجة

 وعلميا فقهيادينهم  على التعرف إلى الناس، و دعاهم الشارع كلف على أساسها القواعد التي

 .جهة أخرى  من الوقت ذات في
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من خالل ما سبق، الحطنا أن الضبط االجتماعي سمة مالزمة لكل املجتمعات  و    

 أفراده من ضوابط توجه يمتلك على ماقف يتو  وجود املجتمع و استمرارهاإلنسانية، و أن 

حسبها، و من  و تفكيرهم أفعالهم في املحددة، متماثلين وقيمه ومعاييره بقواعده االلتزام نحو

تظهر األهمية القصوى للتنشئة االجتماعية بالنسبة للفرد و املجتمع بوصفها عملية هنا 

تشكيل اجتماعي، تلقن الفرد مقاييس و مفاهيم مجتمعه، و تكسبه مكانته االجتماعية، 

األفعال و العقاب، و تعلمه كل  فهي بذلك تقوم بتربية الفرد و ضبط أفعاله مستعملة الثواب

التي ال يقبلها املجتمع، حتى تكون كل أعماله و أفعاله متوافقة مع الوسط الذي يعيش فيه 

دون الخروج عنه، و إذا حاول التمرد عليها يقابله القهر املمارس من قبل الجماعة، ألنه يعيش 

            و تقوم بهذا الدور عدة مؤسسات اجتماعية  تحت ضغوط االلتزام املفروض من قبلها،

                و أهمها األسرة باعتبارها الجماعة املرجعية األولى في حياة الفرد، باإلضافة إلى املدرسة 

و جماعة الرفاق، و وسائل اإلعالم و خاصة املسجد ملا يتميز به من خصائص فريدة، أهمها 

يمارس  إذمها للفرد، السلوكية التي يعل إحاطته بصفات التقديس و الثبات و إيجابية املعايير

و الدعوة  تأثيره الفعال في األفراد بانتهاجه أساليب نفسية اجتماعية، كالترغيب  و الترهيب

أيضا النتهاج الفعل السوي، من أجل الحصول على الثواب  و املغفرة و االبتعاد عن كل ما 

و سرد    شاد،يؤدي إلى الفعل املنحرف تجنبا للعقاب، و كذا انتهاج أسلوب الوعظ و اإلر 

القصص النبوية، حتى يكون لها قوة مقنعة تجعل األفراد ملمين كثيرا بهذا النوع من التنشئة 

االجتماعية، فهو يقوم بتشييع القيم الدينية بين جميع الفئات و األعمار  و تنمية الوازع 

ط أفعال الديني في نفوس األفراد، و إيقاظ ضمائرهم بالسعي وراء إرضاء هللا تعالى، و ضب

رعي في القيام على 
ُ
األفراد و تحقيق االستقرار االجتماعي، و من هنا يأتي دور اإلمام الذي است

 في نفوس األفراد و املجتمع، فهو يبعث في نفوسهم 
ً
املسجد، بوصفه أشد فعالية و أكثر وقعا

فعل خشية هللا تعالى وتربية الروح على اآلداب الفاضلة و األخالق الحميدة، و ضبط ال

 لتحقيق االستقرار االجتماعي.

 املقاربات النظرية للضبط االجتماعي من خالل الدين: -

" حقيقة 339-257يبين الفارابي " الفارابي، الطبيعة املدنية لإلنسان: -

االجتماع االنساني و الدوافع األساسية لقيامه، فيشير إلى أن اإلنسان في حاجة ماسة ألخيه 
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األساسية الروحية والنفسية و االجتماعية، فهو يحتاج إلى أشياء  اإلنسان إلشباع حاجاته

كثيرة ال يمكنه الحصول عليها بمفرده، إذ البد من التعاون مع أبناء جنسه لكي يصل إلى 

و البد من التعاون الروحي و الفكري مع أبناء مجتمعه كي يتمكن من  الكمال و هو السعادة،

 يؤدي إلى نشوء االجتماع اإلنساني. تحقيق السعادة الفردية، و هذا ما

كما بين أهمية الخوف الناتج عن وجود السلطة و دوره في استمرار التزام الناس بالخصال   

الحميدة، فاعتبر السلطة قانونا ينهض في املجتمع ليمنع العدوان و الظلم و ليحقق العدل، 

 لى و مصدر حياة مدينته. و التي تتجسد برئيس املدينة الفاضلة الذي يعتبر املثل األع

و عدم  و قد أشار إلى أهم عوامل فساد املجتمعات املتمثل في بعدها عن أسباب الفضيلة   

قدرتها على تحقيق السعادة، و عدم توافر الرئيس القادر على القيادة فضال عن غياب رابطة 

 (.1)القهر و القوة التي تمثلها السلطة

اإلنسان  جه في بنائه للجمهورية الفاضلة في اعتباره أنأما أفالطون فيمكن تلخيص منه   

      أفعال الناس  يتكون من جانب مادي يتمثل في الجسم و آخر روحي يتمثل في النفس، و أن

و انضباطهم يقاس وفقا لسيطرة أحد األجزاء الثالثة املكونة للنفس اإلنسانية، و هي العقل 

قومون بتدريب األفراد و إلزامهم بإحداث التوازن بين و الروح و الشهوة، و أن قادة الدولة ي

الحكم  األجزاء الثالثة املكونة للنفس اإلنسانية، و أن التربية هي العامل األساس ي في تكوين

 (2)حتى يتميز عن غيره. وفق منهج مسطر منذ الصغر 

يعرض ابن  :ابن خلدون، الدين، العصبية و الضبط االجتماعي -

التى  منبثقة من عمق الجماعة القرابية " العصبية كقيمة اجتماعية1406-1332خلدون"

تقوم على عدة قواعد منها  تتميز بهذه الخاصية، خاصية قوة العصبية، هذه العصبية التى

             الدم، و املصلحة املشتركة، و املصير املشترك، و الرابطة الدموية، و كثرة العدد، رابطة 

و يحرص املنتمون إلى العصبية الواحدة على االلتزام بهذه الخصائص و الحرص عليها ألنها 

  مصدر قوتهم و نجاحهم و توسع ملكهم، كما تحرص الجماعة على ضبط أعضائها ضمن
ــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ـــ ـــــــــــــــ  ــــــــــــ

 .1906مطبعة النيل، القاهرة، ، آراء أهل املدينة الفاضلةانظر الفارابي، أبو نصر،  (1)

  ،دس. 2طدار املعارف، القاهرة،  ظهر سعيد،نظلة الحكيم و محمد م،،تأفالطون  جمهوريةانظر أفالطون، (2)
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زيد ت يأحد أهم دعائم قوة العصبية، فهقيم العصبية الواحدة، و تعتبر القيم الدينية 

الجماعة قوة إلى قوتها، و يمكن أن نستنتج العالقة بين العصبية و الضبط االجتماعي عند 

 النصوص اآلتية:ابن خلدون من خالل 

و أهل  و من صلتها النعرة من ذوى القربي ".. أن صلة الرحم طبيعي فى البشر إال فى األقل،

األرحام أن ينالهم ضيم أو تصيبهم هلكة، فإن القريب يجد فى نفسه غضاضة من ظلم قريبه 

النسب ، و يود لو يحول بينه و بين ما يصله من املعاطب و املهالك،.. فإذا كان عدوانهأو 

  ،..املتواصل بين املتناصرين قريبا جدا يحصل به االتحاد و االلتحام كانت الوصلة ظاهرة،

و إذا بعد النسب بعض الش يء فربما تنوس ي بعضها و يبقى منها شهرة فتحمل على النصرة 

لذوي نسبه باألمر املشهور منه...، و من هذا الباب الوالء و الحلف إذ نعرة كل أحد على أهل 

ئه و حلفه لأللفة التي تلحق النفس من اهتضام جارها أو قريبها أو نسبها.. و ذلك ألجل وال 

 (1)اللحمة الحاصلة من الوالء مثل لحمة النسب.." 

هذه الفقرة يشير ابن خلدون إلى أهمية قوة العصبية فى حصول االلتحام و املصلحة  و فى   

املشتركة، و يعني هذا أن النصرة و اللحمة ال تتحقق بين األفراد إال من خالل التزامهم بقواعد 

العصبية و قوانينها، هذا يعني أنه قدم بعض آليات الضبط االجتماعي، فالنصرة واجبة على 

تمي إلى عصبية أو نسب ما، و أما مقابل ذلك فيكون حصول الفائدة و املنفعة كل فرد ين

 املادية و املعنوية من وراء ذلك.

ثم ينتقل إلى أن من عالمات امللك التنافس فى الصفات الحميدة، فهي التى تعطي القوة   

للعصبية و تزيد فى توسيع املنفعة، خاصة و أن الصفات الحميدة متأصلة فى البشر، فيقول: 

و أحكام هللا  "السياسة و امللك هي كفالة للخلق، و خالفة هلل فى العباد لتنفيذ أحكامه فيهم، 

                                                                                                              (2) لقه و عباده إنما هي بالخير و مراعاة املصالح كما تشهد به الشرائع.."فى خ

إال بأفعال و هذا يعني أن الجماعة املنتمية إلى عصبية واحد ال تحقق املنفعة املشتركة      

الخير، و أن هذا الخير له ضوابطه و قواعده التى يستند إليها حتى تصح تسميته خيرا، لكن 

     هذا الخير ال يكون إال بتوجيهات إلهية، فهو األدرى بما ينفع الناس، و هذا يعني أن تكون 

ــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــ ـــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــ  ــــــــــ

البربر و من عاصرهم كتاب العبر و ديوان املبتدأ و الخبر في أيام العرب و العجم و عبد الرحمان ابن خلدون، ( 2)( 1)                                   

 .266 .277ص،ص،،1967،بيروت،1ط ،لد األول جدار الكتاب اللبنانين امل من ذوى السلطان األكبر،
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قواعد ضبط أفعال الناس ذات أصول دينية،  و لتأكيد ذلك يقدم بعض آليات الضبط في 

 قوله:       

" .. فقد تبين أن خالل الخير شاهدة بوجود امللك ملن وجدت له العصبية، و  من حصل    

لهم الغلب على كثير من النواحي و األمم، فوجدناهم يتنافسون فى الخير و خالله من الكرم 

      و العفو عن الزالت و االحتمال من غير القادر، و القرى للضيوف، و حمل الكل ) اليتيم( 

                املعدم، و الصبر على املكاره و الوفاء بالعهد، و بذل األموال فى صون األعراضو كسب 

و تعظيم الشريعة و إجالل العلماء الحاملين لها، و الوقوف عند ما  يحددونه لهم من  فعل  

ء أو ترك  و حسن الظن بهم، و اعتقاد أهل الدين و التبرك بهم، و رغبة الدعاء منهم و الحيا

من األكابر و املشايخ و توقيرهم و إجاللهم، و االنقياد إلى الحق مع الداعي إليه و إنصاف 

االنقياد للحق و التواضع و املستضعفين من أنفسهم،  و التبذل فى أحوالهم )أي التواضع( 

            للمسكين، و استماع شكوى املستغيثين، و التدين بالشرائع  و العبادات، و القيام عليها 

                     و على أسبابها، و التجافى عن الغدر و املكر  و الخديعة و نقض العهد و أمثال ذلك..

  ( 1)و استحقوا بها أن يكونوا ساسة ملن تحت أيديهم.." 

و يقدم ابن خلدون بوضوح مجموعة القواعد التى تضبط أفعال األفراد داخل الجماعة،   

                      و الغرباء أيضا  علماء و الصالحين و األشراف و أهل األحساب و التجار و التى منها إكرام ال

 و إنزال الناس منازلهم، زيادة على الكثير من الخالل الضرورية لضبط أفعال الناس ضمن

العصبية الواحدة، و التى منها  العدالة و اإلنصاف و التدين، و صفاء املعاملة، كل ذلك حتى 

 م بناء امللك ثم يستمر مع الزمن. يت

ثم أنه يتحدث عن دور الدين فى املجتمعات العربية و كيف أنه عامل حاسم فى انقياد     

اجتماعهم  و العرب و تسليم أمرهم و ضبط أفعالهم وفق شرائع الدين، و يزداد انقيادهم 

و يتأكد ملكهم إذا  كان فيهم نبي أو ولي يبعثهم على القيام بأمر هللا، و يذهب عنهم األخالق 

  ( 2) .الذميمة و يوجههم إلى أحسنها

 و بذلك يتأكد الدور الحاسم للدين فى ضبط أفعال األفراد و سلوكهم  و تفاعلهم فيما

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ها الضبط االجتماعي إال بفكرة عات ال تسلم أمرها و ال يتحقق لبينهم، بل هناك مجتم  

 دينية، أو والية تستند إلى أوامر الدين. 

و تبرز أهمية الدين فى الضبط االجتماعي فى أنه يوحد أهداف و أفعال األفراد، و يصحح    

د العالقات، ألن االنشغال بتحقيق األخطاء التى يرتكبونها، و ينزع عنهم األهواء التى تفس

األهواء إنما يشتت جهود املجتمع، و يزيد فى التنافس على االمتيازات، هذا التنافس الذي ال 

يضبطه أي قانون إال قانون األهواء و األنانية، و  تسليم الناس أمرهم  للدين، و طاعتهم 

و ابتعادهم عن الصفات ألوامره يعني تخليهم عن املنافسة و اتجاههم نحو التعاون، 

 الذميمة، هذا االنضباط هو الذي يوسع امللك و يزيد فى قوة الجماعة.

" .. ألن امللك يحصل بالتغلب، و التغلب إنما يكون بالعصبية و اتفاق األهواء على املطالبة، 

                    و جمع القلوب و تأليفها إنما يكون بمعونة من هللا.. و سره أن القلوب إذا الداعي إليه 

تداعت إلى أهواء و و إنصاف املستضعفين من أنفسهم،  و التبذل فى أحوالهم )أي التواضع( 

و رفضت  الباطل و امليل إلى الدنيا حصل التنافس و فشا الخالف، و إذا انصرفت إلى الحق 

حسن الدنيا و الباطل و أقبلت على هللا اتحدت وجهتها فذهب التنافس و قل الخالف و 

  (1) التعاون و التعاضد، و اتسع نطاق الكلمة لذلك فعظمت الدولة."

و من ذلك تتضح أحد أهم شروط عملية الضبط االجتماعي و هو وجود عقيدة أو     

 إيديولوجية توحد أفراد املجتمع، عقيدة تجعل الجميع يتفق على فكرة واحدة و أهداف

 هايضحون من أجل الجماعة، و يطيعون أوامر مشتركة، و تجعلهم يتخلون عن أنانيتهم و 

               املستمدة من تلك العقيدة، ثم أن هذه األخيرة هي التى تعطي الدفع املعنوي للجماعة، 

 و على األعداء. و تعطيهم تلك القوة الخفية الكامنة التى تجعلهم يتغلبون على الصعاب

حاسد الذي فى أهل العصبية و تفرد الوجهة إلى " .. فالصبغة الدينية تذهب بالتنافس و الت   

و املطلوب  الحق، فإذا حصل لهم االستبصار فى أمرهم لم يقف لهم ش يء ألن الوجهة واحدة 

 متساو عندهم، و هم مستميتون عليه، و أهل الدولة التى هم طالبوها و إن كانوا أضعافهم

                     وا أكثر منهم، بل يغلبون عليهم فأغراضهم متباينة بالباطل، .. فال يقاومونهم و إن كان

  (2)و يعاجلهم الفناء بما فيهم من الترف و الذل كما قدمناه." 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ثم أن الضبط االجتماعي عن طريق الدين يتحقق بشرط آخر هو العصبية، عصبية    

تجسيد فى تطبق و أن مكن للدين و تمكن ألوامر الدين بالقبيلة و عصبية الجماعة، التى ت

 أرض الواقع، فبغير ذلك يضعف أثر الدين فى الحياة اليومية.    

" .. فأحوال امللوك و الدول راسخة قوية ال يزحزحها و يهدم بناءها إال املطالبة القوية التي 

من ورائها عصبية القبائل و العشائر، و هكذا حال األنبياء عليهم الصالة و السالم في دعوتهم 

  (1)عشائر و العصائب. "إلى هللا بال

ثم أن قوة الضبط االجتماعي تستند إلى قانون آخر هو قوة الجماعة، و قوة الجماعة       

تكون فى مركزها، و مركزها هو مكان تجمع أكبر عدد من أفراد املجتمع، فإذا  تفرق األفراد 

على الحفاظ  و تحرص ضعف الضبط بينهم، ذلك ألن الجماعة هي التى تعطي القوة لألفراد،

و األطراف  على قيم الضبط لديها و هكذا يتحدث ابن خلدون عن العالقة بين املركز القوي 

الضعيفة فى الدولة، فاملركز يمثل القوة، و األطراف تمثل الضعف، و مثال ذلك ملا يبتعد 

 األبناء عن األسرة يقل ضبط أفعالهم و يجدون حرية أكبر فى ممارسة األفعال التى كانوا

يمنعون منها، و مثاله أيضا ابتعاد األفراد عن قبيلتهم  و سكنهم فى املناطق الحضرية الكبرى، 

 الحواضر. يجدونها فىإذ تختفى الرقابة القرابية عنهم فينغمسون فى الحرية التى 

"..و الدولة فى مركزها أشد مما يكون فى الطرف و النطاق، و إذا انتهت إلى النطاق الذي هو   

و الدوائر  ة عجزت و أقصرت عما وراءه، شأن األشعة و األنوار إذا انبعث من املراكزالغاي

املنفسحة على سطح املاء من النقر عليه، ثم إذا أدركها الهرم و الضعف فإنما تأخذ فى 

           التناقص من جهة األطراف.. و إذا غلب على الدولة من مركزها فال ينفعها بقاء األطراف 

   (2) ق بل تضمحل لوقتها"و النطا

، حتى ال يقول قائل ما دخل الدولة فى فكرة لقد قمنا فى هذه الحال بعملية الربط و القياس    

الضبط االجتماعي، لكن رأينا بالقيام بعملية املماثلة، خاصة و أن الدولة بقوة عصبيتها 

تكون حريصة على الحفاظ على قوة الضبط االجتماعي بتوحيد الجميع على فكرة واحدة 

 قوية. 

 سان في الحضارة و زاد مستوى هل يمكن القول أنه كلما انغمس االنأطروحة ابن خلدون: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الترف، تراجع الضبط االجتماعي و دور الدين في الضبط االجتماعي؟ ذلك ألن الحضارة تفتح 

مجاالت كثيرة النشغال اإلنسان بأمور الدنيا التي ستتنوع و تكثر مغرياتها بتعقد الحضارة، 

      ع الوقت ينس ى اإلنسان رسالته األصلية التي وجد من أجلها على األرض، و يتبع أهواءه و م

أن الضبط االجتماعي  و شهواته الكثيرة حتى يظن أنها الغاية من وجوده على األرض، ثم

و اإليمان يتراجع بسبب تراجع سلطة الجماعات القرابية خاصة األسرة، ليصير الضبط 

بالتالي يعتمد األفراد على أنفسهم في ضبط أنفسهم على املبادئ التي ، و سألة فرديةم

 يعتقدونها، انطالقا من قناعاتهم الشخصية.

                يقول ابن خلدون: ذلك ألن امللك إنما يحصل بالتغلب و التغلب إنما يكون بالعصبية  

ون بمعونة من هللا، بإقامة دينه: و اتفاق األهواء على املطالبة و جمع القلوب و تأليفها إنما يك

، و سره أن القلوب (63)قال تعالى: "لو أنفقت ما في األرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم" األنفال

و إذا انصرفت  إذا تداعت إلى أهواء الباطل و امليل إلى الدنيا حصل التنافس و فش ى الخالف،

التنافس و قل  حدت وجهتها فضعفإلى الحق و رفضت الدنيا و الباطل و أقبلت على هللا ات

 (1)الخالف، و حسن التعاون و التعاضد و اتسع نطاق الكلمة لذلك، فعظمت الدولة.

اعتبر أن الدعوة الدينية من غير عصبية ال تتم، و أن كل أمر تحمل عليه الكافة فال بد و    

، فاملنعة (2)قومه." له من عصبية، و في الحديث الصحيح:" "ما بعث هللا نبيا إال في منعة من 

و سبب االستمرار  في القوم شرط من شروط الرياسة و استالم الحكم، و هم سبب الفوز به 

فيه، و اعتبر أن الضبط االجتماعي عند العرب سهل إذا كان من خالل الدين، فإذا عزل 

و التحاسد  ألن الطبيعة الدينية تذهب التنافس (3)الدين صار الضبط صعبا و مستحيال،

  (4)الذي في أهل العصبية و توجه إلى الحق.

أن األنبياء و الرسل احتموا أو حاولوا االحتماء بعصبياتهم، و أن أعداءهم الذين  و املالحظ  

كانوا يحاربونهم يضعون في حسابهم قوة العصبية التي ينتمى إليها هؤالء األنبياء قبل االعتداء 

 عليهم أو إعالن الحرب عليهم، بينما كان أعداء الرسل يحتمون بحميتهم للدفاع عن 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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و إلى الرسول قالوا   معتقداتهم، و نقرأ في سورة املائدة: " و إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل هللا

           ،104املائدةحسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، أولوا كان آباؤهم ال يعلمون شيئا و ال يهتدون" 

و من ذلك نالحظ بنية املجتمعات القديمة التي كانت وفية ملعتقداتها و لعبادة األسالف أو 

           على األقل تمجيدهم و التعصب لهم و اتباع ملتهم، لذا يصعب عليهم تغيير معتقداتهم، 

حيانا يستحيل، كما و يصير اتباع عقائد األسالف إيديولوجية أحيانا يصعب تغييرها و أ

نالحظ األخذ في االعتبار توازن العالقات العصبية في اآلية: " قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا 

           91مما تقول و إنا لنراك فينا ضعيفا و لوال رهطك لرجمناك و ما أنت علينا بعزيز" هود 

و أن األعداء يأخذون في  و نالحظ بذلك كيف تكون املنعة و الحماية في املجتمعات القديمة،

 االعتبار قوة عصبية الطرف اآلخر قبل أن يعتدوا عليه و يحاربوه.

 و نالحظ أن قريشا رغم أنها فكرت في قتل محمد عليه الصالة و السالم فإنها فكرت في رد   

فعل عصبيته، و هم بنو عبد مناف الذين ال يترددون في الثأر له، فتقع الحرب التي سترهق 

كلها، لذا ملا عزموا حقا على قتله قالوا بأن يأتوا من كل قبيلة بشاب قوي فيقتلوه  قريشا

 بضربة رجل واحد فيتفرق دمه بين القبائل، و عندها تعجز عصبيته عن الثأر له، و بذلك

يكونوا قد احتالوا على قانون الثأر الذي كان سائدا آنذاك، و هذا من صميم الفكر العصبي، 

       العصبية كثرة العدد، و ما دامت القبائل التي اشتركت في قتله أكثر عددا  إذ أن من أبعاد

و قوة من بنى عبد مناف فإنها ستحقق هدفها دون خوف من أي ثأر، و ستكتفي عصبيته 

بقبول الدية فقط جبرا لخاطرهم، و الخالصة أن محمدا عليه الصالة و السالم احتمى ببنى 

و يملكون من املنعة ما يملكون، و كان جده عبد املطلب من هاشم و هم من أشراف قريش 

بين أهم من منحوه الحماية من بطش قريش، و هو أيضا كان في بداية دعوته يبحث عن 

السند من شخصيات قوية في قريش، و في القبائل األخرى، و كان في كل مرة يدعو بأن يقوي 

نهم عمر ابن الخطاب و حصل له ذلك، كما هللا اإلسالم بفالن أو فالن نظرا لقوتهم و من بي

      و برؤسائها الذين كانوا يحجون إلى مكة، كما أنه احتمى باألنصار  أنه كان يتصل بالقبائل

و شكل في البداية عصبية قوية ملا آخى بين األوس و الخزرج، و تم ضمان والء هذه العصبية 

       املنعة في كل األحوال و الظروف، و بايعوه علىفي بيعة العقبة األولى و الثانية، إذ بايعوه على 
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 و حساب أبنائهم. الوالء له و للدين، حتى و لو كان ذلك على حسابهم

و قبل ذلك وقف معه عمه حمزة و ابن عمه علي بن أبي طالب، و عمه العباس و هم   

الضعف، كما أصحاب مكانة و شأن، و املالحظ أنه ملا  فقد جده و بعض أعمامه بدأ يشعر ب

أنه راح يبحث عن سند عند النجاش ي في الحبشة، و غيرها من القبائل املحيطة بقريش، و ملا 

و هو الذي وجده في األوس   حانت الساعة أذن له كي يخرج من مكة ليبحث عن سند أقوى 

و الخزرج زيادة على املهاجرين الذين حملوا الدعوة في قلوبهم، و هكذا اجتمعت العقيدة مع 

لعصبية فأسست ملكا ليس كغيره من أنواع امللك الذى كان في ذاك الزمان، و سيصير هذا ا

 ، أي الدين و العصبية و امللك.اآلخر مر دون امال ال يمكن للواحد أن يستالثالثى متك

و لنالحظ اآلن كيف تتجسد روح العصبية في حوار األوس و الخزرج مع رسول هللا، و هو   

و هو حوار  واضح جلي و مسؤول، إذا تكلم به سيد القوم تبعه اآلخرون،حوار ال لبس عليه، 

كلمة سواء قائمة على العهد الذي ال يمكن أن ينقض بعدما عقد، و ها هو حديث العباس 

 بن عبد املطلب إلى األوس و الخزرج:

                " يا معشر الخزرج.. إن محمدا منا حيث قد علمتم، و قد منعناه من قومنا، فهو في عز

و منعة، و إنه قد أبى إال االنقطاع إليكم و اللحوق بكم، فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما 

دعوتموه إليه، و مانعوه ممن خالفه، فأنتم و ما تحملتم من ذلك، و إن كنتم ترون أنكم 

 مسلموه فمن اآلن فدعوه، فإنه في عز و منعة."

عن اإلسالم، تحدث أحد أعيانهم و هو البراء رسول هللا  فلما سمعوا مقالته، و سمعوا مقالة  

بن معرور: " إنا و هللا لو كان في أنفسنا غير ما ننطق به لقلناه، و لكن نريد الوفاء و الصدق، 

. و الذي بعثك بالحق لنمنعنك مما نمنع به ذرارينا، و بذل مهجنا من دونك يا رسول هللا، .

 و لربك ما أحببت."  فبايعنا يا رسول هللا، فنحن و هللا أهل حرب، فخذ لنفسك

و بذلك نالحظ أن قوة العصبية تبدو حتى في العبارات و األلفاظ املستعملة، التي هي املنعة    

و من أهم   ن شروط قوة العصبية،و العهد الذي ال ينقض، و هي م و الحرب و التضحية،

أبعادها، و املالحظ أن الخطاب املتبادل كان صريحا إلى أبعد حد و ما كانت تركز عليه العرب 

              هو الصدق و الوفاء بالعهد، و كذلك كان خطاب رسول هللا إليهم أن يبايعوه في الرخاء 
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ب أي أحد دعائيا، بل كان صريحا غير و الشدة، و ينفقون في العسر و اليسر، فلم يكن خطا

 مغرر بأي طرف كان، و هكذا كان األمر من البداية حتى ظهور هذا الدين.

و كثرة  و مثل هذا الخطاب نادر في أهل الحضارة و أهل املدينة نظرا البتعادهم عن الفطرة،   

ر حساباتهم املصالح و األهواء التي تتجاذبهم، و كثرة الشهوات املحيطة بهم، فلما تكث

 يخلطون األمر على من يطلب نصرتهم فال يتحقق ذلك.

فالدين عبارة عن مجموعة من الرموز النظرية و العملية ال يمكن أن تتجسد إال بممارسة    

الناس له، و يكون ذلك ضمن الجماعة القرابية بداية من األسرة إلى القبيلة، التي ترسخ 

اعية، و تحرص عليه في حياتها اليومية و تعمل به في مبادئ الدين عن طريق التنشئة االجتم

معامالتها املختلفة، و بذلك يصير الدين واقعا عمليا، و من أهم دعائم استمرار الدين قوة 

عصبيتها، فالعصبية  ةالجماعة القرابية التي تحتضنه، و قوة هذه الجماعة تأتى من قو 

تم التمكين للعصبية و للدين إال في رقعة الضعيفة ال تحمل الدين و ال تضحى ألجله، و ال ي

جغرافية تعبر عن سيادة هذه الجماعة و تمنحها الحرية في ممارسة دينها، ألن الدين ينتعش 

في ظل الحرية و السيادة، هذه السيادة التي تتمثل أيضا في الرقعة الجغرافية و في امللك أي 

ي الضمانة الستمرار الجماعة الدولة باملفهوم الحديث، و العصبية تحكم كل ذلك فه

و ملا تضعف العصبية يضعف كل ش يء،   القرابية و استمرار قوة الدين و امللك و السيادة، 

و يقول عليه الصالة و السالم في جوامع الكلم: " صنفان من أمتي إذا صلحا صلحت أمتي: 

 آخر الدولة و العلماء. و باملفهوم الخلدونى امللك  و الدين، و بمعنى (1)الفقهاء و األمراء." 

ضح  تيسو يوضح ابن خلدون أن البدو أقرب إلى الفطرة، و أن الحضر أبعد عنها، و قد      

 (2) الخير. أن الحضارة هي نهاية العمران و خروجه إلى الفساد، و نهاية الشر و البعد عنب

    تماشيا مع ضعف العصبية ألنها هي التي جاءت بها  فاملعتقدات الدينية تتالش ى و تتراجع    

 و هي دعامتها األساسية، و امليل إلى اللهو و الترف يضعف شوكة الدين و توغله في الحياة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .971سميح عاطف الزين، مرجع سابق، ص، (1)

 .216،، صخلدون، مرجع سابق ابن (2)
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االجتماعية، )ألن العامة على دين ملوكها، تقتدى بهم اقتداء األبناء بآبائهم(، و األكثر من 

ذلك ) إذا بلغ العمران غايته جر بانحطاطه انحطاط العلوم و الدين(، و إذا علمنا أن العلم 

ن في الحكمة و ضبط العوام على الحق و و الدين متكامالن، و أن العلماء بصفة عامة يشترك

 لصواب، فإن انحطاط العمران يؤدي إلى انحطاط العلم و الدين.و ا

 و إذا كان صحيحا أن أي دين ال يفرض نفسه دون شوكة عصبية، فإنه صحيح أيضا أنه  

ليس ثمة عصبية تتمكن من الغلبة طويال إال بشرط تعاظم قوتها بدعوة دينية، أو بتعبير 

 (1)آخر بدعاية دينية سياسية. 

 هذا الصدد أن نشير إلى أمر نراه مهما، فبعض الباحثين يعتبر التفسير الخلدونيو ال بد في    

زمان و املكان، فهو صالح فقط لتفسير العالقات المن منظور العصبية محدود في 

االجتماعية في مجتمعات املغرب العربي أو في أقص ي حد املجتمعات العربية، في زمن ابن 

ية خاصية إنسانية و ليست مقتصرة على مجتمعات خلدون، و لكننا نالحظ بأن العصب

  املغرب العربي أو العرب فقط، فدراسة الحضارات في التاريخ يبين بأن الحضارات الكبيرة 

       و التي اتسعت في املكان  و استمرت في الزمان إنما بقوة العصبية التي كانت تميز سكانها 

التي كانت تميز كل حضارة، سواء كانت بفعل و حكامها، بغض النظر عن نوعية العصبية 

املصلحة أو بدافع اإليمان بآلهة معينة أو تأليه الزعيم مثل تأليه فرعون في الحضارة 

     التوسع و بناء االمبراطوريات،  الفرعونية، أو وجود شخصية كارزماتية تقود جيوشها نحو

 الدافعية نحو التوسع و االنتصار.و  و هكذا فلكل إمبراطورية عصبيتها التي تعطيها القوة

و ما زلنا نالحظ استمرار التفسير الخلدوني للعالقة بين الدين و الريف و الحضر، ففي  

في البيئات الريفية  (2)"اإلسالم والضبط االجتماعي "سلوى سليم بعنوان: دراسة للباحثة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دار  بيروت، ، ت، موس ى و هبي، و شوقي دويهي،السياسة و الدين عند ابن خلدون جورج البيكا،  (1)

 .12، ص1980، 1طالفارابي ، 

كلية الدراسات اإلنسانية القاهرة،  رسالة دكتوراه، ، اإلسالم والضبط االجتماعي ،سلوى سليم  (2)

 بجامعة األزهر ،دس. 
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والحضرية توصلت إلى أن لكل أسرة نظمها التربوية التي تسير في ظلها لتربية وتنشئة أبنائها 

وتتأثر هـذه النظم بصفة عامـة بالبيئة الطبيعية لألسرة وبنائها وأنماطها الثقافية 

 والحضارية، و هذا يبين أهمية الجماعات القرابية و قوة العصبية التي تتمتع بها في عالقتها

 الدين، كما الحظت اختالف درجة الفهم لقواعد الشريعة اإلسالمية بين مجتمعاتمع 

البحث كان لــه تأثير على نظرتهم إلـى الشكل الظاهري للتدين، و أن الضبط الديني واألخالقي 

ال يزال قويا في املجتمع الريفي و األحياء الشعبية حتى لـو تعارض مع بعـض املصالح املادية، 

ن استمرار أطروحة ابن خلدون في هذا الشأن، بينما تهتم املجتمعات الحضرية و هذا يبي

بالقواعد القانونية باعتبارها أداة تنظيمية ضابطة للفعل االجتماعي على عكس املجتمعات 

 الريفية التي ال تهتم كثيرا بالقانون.

 تركز األسرة على مرحلة :الضبط االجتماعي فى الدراسات األنتروبولوجية -

ما قبل املراهقة و اختيار البيئة االجتماعية املناسبة لتقديم العقائد التى تريد أن تقدمها 

ألبنائها، ألن الطفل فى هذه املرحلة يكون أكثر ثقة بوالديه و أكثر إيمانا بأفكارهما، و أكثر 

حظ أن تمسكا بعقائدهما الدينية و السياسية و غيرهما و هو يفتخر بها و يدافع عنها، و املال 

األطفال الذين تمت متابعتهم منذ الصغر في ممارسة الشعائر الدينية هم أكثر تمسكا بها فى 

الكبر، و يجد الذين زاولوها فى الكبر صعوبة كبيرة فى االلتزام و االستمرار و الصبر عليها، بل 

من و جزء  أكثر صعوبة فى الشروع فى ممارستها، ذلك أنها لم تعد جزء من نظام حياتهم

 شخصيتهم.  

و مهما كانت طبيعة اإلنسان و مهما كانت جنسيته و أفكاره فإنه يندفع بشعور فطري إلى    

يغنيه عن أسئلة ما وراء  ، والبحث عن ش يء يعبده، و عن ش يء يشبع حاجته الروحية

الطبيعة أو عن عالم الغيب، لذا نالحظ من خالل الدراسات األنتروبولوجية بأن اإلنسان لم 

               رك شيئا إال عبده و سلم إليه مصيره، و قد خاطب سيدنا إبراهيم عليه السالم قومهيت

و جادلهم بطريقة عملية، و أوهمهم بأنه سيذهب معهم لعبادة ربهم كما يدعون فوجدهم 

يعبدون الكواكب فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل تراجع، فكيف ألله ال يملك 

ره؟ و كيف يختفى؟ فمكث حتى رأى الشمس بازغة قال لهم هذا ربي هذه أكبر من حتى مصي
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القمر، فلما غربت زاد فى مستوى الشك لدى محدثيه، فكيف لهذا اإلله أن يختفي عن 

  و يصلون إلى إله الشمس و يجعلهم يفكرون تفكيرا صحيحا  األنظار؟ حتى يزيد فى حيرتهم 

و القمر و الكواكب و األكوان كلها، فلما رآهم يعبدون األصنام حطمها إال كبيرا لهم فلما 

سألوه قال لهم بل فعلها كبيرهم فاسألوهم إن كانوا ينطقون، و هكذا استمرت املجتمعات 

و نصرتها على األعداء و على مصاعب  اإلنسانية فى البحث عن إله تستمد منه قوتها و تأييدها 

و حفظها من كل سوء، لذا كانت هذه  ا، و على األمراض، و نجاحها فى الدنيا و اآلخرة الدني

املجتمعات تتشبث بأي ش يء ترى فيه القوة و تخضع ألي ش يء تعجز عن مواجهته، فهناك 

 و هناك من عبد الكهوف و الجبال و األنهار  إله املطر و إله الريح و الشمس و إله الجمال،

 و قدم لها القرابين و كل أشكال الخضوع، و هناك من عبد بعض النباتات و البحار و النار

و الحيوانات ألنها كانت مصدر غذائه فظن أنها هي التى ترزقه و تحافظ على استمراره، أو هي 

أصل شجرة النسب لديهم فهي إذا اإلله الذى يستحق العبادة، و هناك مجتمعات عبدت 

ق بسبب وظيفة الوالدة، و هناك من يعبد األسالف ألنهم املرأة ظنا منها بأنها أصل الخل

متصلون بعالم الغيب، و الحقيقة أن اإلنسان لم يكن يعبد إال آيات هللا فى الكون، و يعبد 

أشياء خلقها هللا يراها مجسدة بأم عينه و ال يري القوة الغيبية التى وراءها، و أحيانا يعبدها 

 .             اعتقادا بأنها واسطة تقربه إلى هللا

و قد كانت هذه الطقوس التعبدية ترافق اإلنسان فى كل مراحل حياته و يعيشها لحظة    

بلحظة و يرفقها بأشكال مختلفة من املمارسات السحرية، ألن السحر يجلب له القوة من 

عالم الغيب، فكانت هذه الطقوس تمارس في الزواج و فى االستسقاء، و طلب خصوبة األرض 

   (1) طلب الشفاء و الحماية، و التغلب على املصاعب و على األعداء.و 

بالنسبة إلى عالم األنتروبولوجيا تكمن أهمية الدين فى قدرته على خدمة الفرد أو الجماعة    

بصفته مصدرا للتصورات العامة، و أن تكون هذه التصورات مميزة و محددة حيال العالم 

هما، و امليول الذهنية املتجذرة، و تتبع هذه الوظائف مختلف و الذات و العالقات فيما بين

 الوظائف النفسية  و االجتماعية.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 147،مرجع سابق، صسوسيولوجيا العائلة و التغير االجتماعي( قاسيمي ناصر، 1)
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الدراسة األنتروبولوجية للدين على مرحلة تحليل نظام املعاني املتجسد فى الرموز  و تعتمد  

 التى تشكل الدين، و الثانية هي الربط بين هذه األنظمة، و التركيب االجتماعي و العمليات 

 النفسية، و تهمل الدراسات األنتروبولوجية املرحلة األولى، ألنها تبين عدة أدوار للفاعلين، 

مثل دور الكهانة فى تعزيز الضبط االجتماعي، و دور عبادة األرواح فى برمجة النشاطات 

الزراعية، و دور عبادة األسالف فى تنظيم الوراثة السياسية، و دور أعياد األضاحي فى تحديد 

  الواجبات بين األقارب.

ة مبثوثة فى أشكال فليس الدين مجرد ما ورائيات، ففيه روح من الجدية األخالقية العميق    

العبادات، و وسائطها و أهدافها، فحيثما يوجد املقدس فإنه يحمل بداخله إحساسا 

 و له معاني بااللتزام الداخلي، و هو يشجع التدين و يتطلبه، و يفرض االلتزام العاطفي،

عميقة تمس أفعال اإلنسان، و الدين ليس مجرد أخالقيات بل له حيويته فى الصدق الذي 

  عنه. يعبر

و يندمج الدين فى حياة البدائيين اندماجا كليا و عميقا ضمن نسق متكامل، فهو موجود      

فى الحياة اليومية لهؤالء، و يندمج مع أعمال السحر، حتى يصعب التفريق بينهما، بل السحر 

   ،هو الدين بحد ذاته، و هو مندمج فى األعمال الزراعية لتحقيق الخصوبة و االنتاج الوفير

و السياسية، و فى العالقات القرابية،  و يستعمل فى صناعة القوارب، و فى العالقات التجارية

و الحروب و الصراعات، و من خالل مجموعة  و فى العالقة بين األسالف، و فى التحالفات 

               بما تتطلبه منفعة الجماعة، منها قواعد الجزاء  أفعال األفراد من القواعد التى تضبط

و العقاب، و رقابة أفعال األفراد، و يلتزم الجميع بتلك القواعد املقدسة، فتحمل لديهم 

من عالم األرواح، و القادم و الكثير من الرهبة و الخوف من االنتقام القادم من عالم الغيب، 

 بصفة موضوعية من عقاب الجماعة أيضا.

جتماعية، فكل النشاطات اليومية بما فيها و يتم تناقل هذه القواعد عن طريق التنشئة اال   

اللعب و االحتفال، و صناعة األدوات، و العالقات التبادلية املختلفة يتم تناقلها من جيل 

آلخر، و بالتالي تناقل تلك القواعد، قواعد الضبط املصحوبة بالخوف و الرهبة و الخضوع 

إلرادة اآللهة، فحتى عدم نوم الطفل  إلى قوي غيبية تلزم الجميع بحالة االنضباط و االنصياع

أو امتناعه عن األكل أو غير ذلك يخضع لحالة التخويف هذه حتى يلتزم بحالة االنضباط، 
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و يخضع لعملية الضبط التى تفرضها الجماعة، فالجماعة أيضا تستعمل حالة التخويف 

 النضباط ضمن نظامها.بالقوى الغيبية و انتقامها حتى تلزم األفراد باالنصياع لقواعدها، و ا

و تكون الرموز الدينية فوق النقد فى معظم ثقافات العالم، و ينظر إلى الذين يتجاهلون    

هذه الرموز على أنهم أشرار، حمقى و فاقدون للحساسية و جهلة أو مجانين، و فى جاوه 

يوصف األطفال و املجانين و األجالف و قليلي األخالق بأنهم لم يبلغوا الجاوية، أي لم يبلغوا 

     نية، و يوصف الفعل غير األخالقي و غير املعتاد على أنه غير مألوف، فجرائم القتل اإلنسا

و الشعوذة، و زنا املحارم ترجع إلى زلة فى العقل، و الجرائم األقل خطرا تعني أن صاحبها ال 

يعرف النظام و األصول، و هم يستعملون الدين بنفس معنى العلم، فاألخالق عندهم تعني 

  (1)معروف ألنه مطابق للفطرة. هون يدعم العقل السليم، و لعلمية، و الديالحكمة ا

و فى أوساط قبائل الزاندا اإلفريقية ينظر إلى الباليا مثل املوت و املرض و فشل املحاصيل    

على أنها ناجمة عن الحقد الذي يكنه شخص آلخر، و هذا الشر يتعامل معه بوساطة الكهانة 

و فى حالة عدم  الضغط عليه اجتماعيا كي يتخلى عن اعتدائه،الكتشاف الساحر، و 

                 خضوعه ينتقم منه بالسحر و القتل، و فى قبائل املانوس امليالنيزية يعتقد بأن املرض

و الخسارة و املوت هي نتاج إثم خفي مثل الزنا و السرقة و الكذب، تأذت منه الروح العائلية 

ك هو االعتراف العلني و التوبة، و عند الجاويين فإن اإلثم هو نتاج األخالقية، و عالج ذل

العواطف غير املنطقية، و هو يقاوم بالترفع و ضبط النفس، و بذلك فإن قوة دين ما تكمن 

قدرة رموزه على صياغة عالم تكون فيه تلك القيم كما  و فى عم القيم االجتماعية،فى د

  (2) التقوى.

جماعة مجموعة من القيم االجتماعية امللزمة التى تعتبر أفضليات و يعطي مع روح ال   

و استعراضات   إنسانية و شروطا مفروضة للحياة، فطقوس البلوغ املعقدة كما عند املاوري

لدى األزتك،  العرافين السحرة كما عند اإليسكيمو، و طقوس األضاحي البشرية املؤملة كما

الكبرى فى بولينيزيا،  االجتماعية دى النافاهو، و األعيادو احتفاالت الشفاء الوسواسية كما ل

  (3)تلخص ما يعرفه كل شعب عن الحياة. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العربية، مركز دراسات الوحدة بيروت،  ترجمةمحمد بدوي، تأويل الثقافات،كليفورد غيرتز، (3) (2)(1)

 .294 .298، 297،ص ص .1،2009ط
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الجاويين فإن آداب السلوك تحوي الكثير من املبادئ األخالقية، التى ترتكز على  و عند     

  (1) األمر بعدم إزعاج التوازن لدى اآلخر بحركات مفاجأة حتى ال يحدث خطأ فى التصرف.

و العادات   هكذا تبدو العالقة متالزمة بين الدين و املبادئ و القيم التى يقوم عليها، و القيم  

يد االجتماعية، و كذا املمارسات السحرية، و تبدو قيم الضبط الدينية و قيم و التقال

الضبط االجتماعية متداخلة و متناغمة فى نفس الوقت، أو تقدم على أنها متناغمة من قبل 

 الجماعات االجتماعية املختلفة، و هي مندمجة مع املمارسات السحرية حتى يصعب تمييزها 

ية، و بذلك يتم تدعيم القيم الدينية بالكثير من قيم الضبط أيضا عن املمارسات الدين

 و العقاب و العزل  االجتماعي التى تحث على االنضباط الديني، و تمارس كل أشكال الضغوط 

االجتماعي فى حالة عدم االلتزام بالقيم الدينية، كما أن القيم االجتماعية تدعم أيضا بالقيم 

بعيد خاصة و أن االنسان هو الفاعل األساس ي في تعامله  ان إلى حدت، فهما مندمجالدينية

 .       بالقيم االجتماعية و القيم الدينية في عالقاته اليومية

إلى هذا الحد ما زال األنتروبولوجيون يبحثون عن مقاربة نظرية للقيم تستمد من النظرة    

اسية املنخرطة فى الضبط إلى أفعال أناس حقيقيين، مقاربة بإمكانها توضيح العمليات األس

 املعياري للفعل.   

لدين كنظام و ال يمكن فصل التحليل اإلنتروبولوجي عن النظرية البنائية الوظيفية، فا   

فى ذوات األفراد و فى روح الجماعة، و جزء أساس ي من البناء  عقدي و تشريعي، مندمج

، و هو مندمج أيضا فى العالم االجتماعي، يعمل على تحقيق التوازن و االستقرار االجتماعي

الطبيعي لألشخاص، و موجود فى رموز الطبيعة التى تتخذ كمواضيع للعبادة ألنها تحقق 

ق يمنفعة ما لإلنسان، منفعة مادية مثل الغذاء اليومي، و تجلب منفعة عاطفية بتحق

عالقات التالحم االجتماعي، و كل أشكال التضامن و التعاون و التضحية، و تحقق توازن ال

بممارسة الجماعة عملية الضبط املستندة إلى قواعد الدين الذي ينطوى على مفهوم 

الترغيب و الترهيب، الترغيب و االستحسان فى حالة االلتزام بقواعد الضبط، و الترهيب فى 

 قواعد حالة عدم االلتزام بها، ثم عملية الزجر و العقاب التى تهدد بها الجماعة الخارجين عن

 ، و ذلك للحفاظ على الوظيفة الطبيعية للدين و االستمرار فى تبرير النظامالضبط

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .306 ص،نفس املرجع،  (1)
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 االجتماعي.

و هناك حاجات دينية قائمة على االختالف الوظيفي ألصناف التدين، التى هي تذلل العبد    

أمام ربه و إلغاء األنا ضمن كون واسع، و الحاجة إلى الحضور الذاتي و إلى الخلود و متابعة 

األعراف العائلية، التى تحقق الحاجة إلى االطمئنان، و الوازع الخلقى الذى يعبر عن الحاجة 

لى تعاليم خلقية قارة و التطلع إلى األلوهية، التى تعبر عن التواصل املباشر مع قوة مفارقة، إ

و خدمة هللا فى بعدها االجتماعي، التى تعبر عن إعطاء معنى للفعل االجتماعي، و عقلنة الدين 

التى تعبر عن الحاجة إلى تفسيرات مقنعة للمقاصد النهائية للوجود، و تعبر كل هذه 

 (1) اغات عن الحاجة إلى الخلود لدى البشر.الصي

افر ألداء وظيفة واحدة ظو تعبر هذه الصياغات أيضا عن وجود عدة مصادر للضبط تت  

بضبط  متناسقة، تهدف إلى تحقيق غاية نهائية و منفعة ذاتية تتمثل فى تحقيق الخلود

ما  التى أوال االجتماعيالنفس حتى تسكن إلى هللا و تتذلل إليه، و االلتزام بقواعد الضبط 

تكون داخل العائلة و الجماعة القرابية األكبر التى تحققه عن طريق عملية التنشئة، ثم 

تجسيد هذا االعتقاد و عملية الضبط فى الواقع االجتماعي بتقديم الخدمات و كل أفعال 

 الخير التى تعبر عن خدمة هللا.

وظيفة االحتضان االجتماعي، و إنتاج قيم  فوظيفة الدين هي دعم التماسك االجتماعي، و   

و االقتصاد  مشتركة تعد بمثابة مرجع إيديولوجي شامل يحدد ضوابط الفعل فى السياسة 

و غيرهما، و غالبا ما كان لألديان وظيفة تحديد الهوية الجماعية لحظة تصادمها مع 

   (2) الجماعات و نخب السلطة الديكتاتورية.

تحدث وليم سمنر عن نظرية الضوابط  :الضوابط التلقائيةو  وليم سمنر -

       التلقائية التى تعني ضبط الفعل و التأثير فيه عن طريق األعراف و العادات االجتماعية، 

                       و يكون ذلك بأساليب تلقائية و دون وعي، رغم استنادها إلى مجموعة من الضوابط

 التى تحكم املمارسات االجتماعية و الدينية، تستعمل كما تستعمل و القوانين و القواعد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .86، 146 ص،صمرجع سابق،(سابينو أكوافيفا أنزو باتش ي، 2( )1)
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القوى الطبيعية دون وعي، تتوارثها األجيال جيال بعد جيل، و هي بذلك تندمج بقوة فى 

الشديد، فالتقديس التجارب اليومية للكبار، لذا يتم إضفاء طابع القداسة عليها، و االحترام 

                يمس القواعد النظرية للدين و يمس املمارسات أيضا، و إجراءات ممارسة الطقوس،

و الطقوس بحد ذاتها، لذا يصعب تغييرها إال فى الحاالت التى يرى فيها املجتمع أن أي ممارسة 

 جديدة أو أي تغيير يخدم متطلبات مصالحه.

حسب ماركس فإن الدين هو انعكاس  :إليديولوجياكارل ماركس، الدين و ا -  

 تخيلي في العقل اإلنساني للقوى الخارجية التي تحكم العالم اليومي لإلنسان، ليس فقط

لقوى الطبيعة التي تبقى آلياتها مجهولة، و لكن خاصة بصورة متطورة لتلك السياقات 

ن في خضوع البروليتاريا االقتصادية املغتربة، و إحدى عوامل تشكل الشعور الديني تكم

للرأسمالية، فمنبع الشعور الديني هو جدلية االستغالل الرأسمالي للبروليتاريا، " أي أن 

اإليديولوجيا ديانة لدى ماركس" فالدين يبحث عن سعادة متعذرة في الواقع، و االغتراب 

االجتماعى  مو حالة االغتراب هذه تضفى على النظا الدينى يواس ي العامل في بؤسه اليومي،

و تحقيق الديموقراطية  (1)سمة القداسة، و االغتراب الدينى هو نتيجة لإلغتراب السياس ي 

الكلية ينتهى إلى نفي ثنائية هللا و الدولة، و هما حتما إلى االنقراض، فاالنسان االشتراكي 

تحرير الوعي يتجاهل الدين ألنه ال يلبى أي حاجة لديه، و املاركسية هي حالة تنوير ترمى إلى 

من كافة األحكام الدينية املسبقة التي تؤدي إلى االغتراب، و أن كل دين هو زائف و هو صنيع 

و هو يعكس املصالح االقتصادية لطبقة  الطبقات املهيمنة و الدوائر الدينية لتنويم العمال،

 (2)اجتماعية محظوظة، و يمس ي الدين صورة حية للرأسمالية العمياء. 

كارل ماركس الدين دراسة معمقة، لكن وقف منه موقفا عدائيا، فهو عاش لم يدرس   

 مرحلة من مراحل التاريخ اإلنساني تميزت باالنطالقة القوية للنظام الرأسمالي، الذى كان 

 و الذي زاد  استغالليا و بشعا فى جوهره، قائم على الالمساواة، و اإلمعان فى قهر الضعفاء،

الذين كانوا يستعملون فى تأزيم الوضع هو تحالف رجال الدين مع رجال السياسة و املال، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

املركز  بيروت، ، ترجمة عز الدين عناية،علم األديان، مساهمة فى التأسيس( ميشال مسالن، 2()1)

  82،84ص،ص ، 2009، 1طالثقافي العربي، 
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القيم الدينية و العاطفة الدينية إلقناع الضعفاء بقبول األمر الواقع، باعتباره قدرا إلهيا،   

 هذا ما جعله يقف موقف العداء للدين.و عدم التفكير في التغيير، 

لقد تأثر كارل ماركس بفيورباخ، الذي يتكون الدين فى نظره من أفكار و قيم أنتجها البشر    

و املعايير التى    خالل تطورهم الثقافي، و أسبغوها على قوى سماوية إلهية، و ينسبون القيم

أنتجوها إليها، و من ذلك الوصايا العشر ملوس ي عليه السالم، و طالب كارل ماركس بنبذ 

                ن و استئصاله، و أال نخش ى اآللهة التى صنعناها بأنفسنا، و أال نضفى عليها املثل الدي

و القيم العليا التى يمكن للبشر أن يضعوها، و هو أفيون الشعوب يرجئ السعادة و الجزاء 

 مساواة إلى اآلخرة، و يدعو إلى الرضا باألوضاع، مما يؤدي إلى صرف االنتباه عن املظالم و الال 

 (1)فى الثروة  و السلطة

قد بررت املبادئ االجتماعية للمسيحية العبودية في العصور القديمة و عظمت من قنانة و    

و رق القرون الوسطى، و بشرت بضرورة وجود طبقة مهيمنة و طبقة مقهورة، التي ال تقدم 

لها سوى التمنيات الورعة، و إظهار الطبقة األولى أنها رحيمة و محبة لإلحسان، و أن 

سماء، و أن ما يعانيه املقهورون هو نتيجة الخطيئة و تكفير عن التعويض سيكون في ال

           خطاياهم، فهي تبشر بالتخاذل و الهوان، و املهانة و احتقار الذات، و اإلذالل و الخزي،

  (2) و العبودية و اإلذالل، و مبادئ الرياء و النفاق، و هكذا يرى في الدين اغترابا لإلنسان

            لدى ماركس من منظور سياس ي يعنى تحرير الوعي من التسلط الديني، إن نقد الدين     

و انتقد حرية الوعي البورجوازي الذي هو عبارة عن كل األنواع املمكنة من حرية الوعي 

                الديني، و أن تقدم العمل و ظروف العمل، و إضفاء العقالنية على العالقة مع الطبيعة 

يؤدي إلى اختفاء الصورة الدينية عن العالم الواقعي، و تحرير الحياة  و األشخاص

 (3) االجتماعية من الضباب الروحانى الذي يحجب عنها الرؤية.

و قد عمل كارل ماركس على استبدال سلطة الدين على األفراد و على مختلف املؤسسات    

و من التناقضات  تاريخ،االجتماعية بسلطة اإليديولوجيا، إيديولوجيا مستمدة من ال
ــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــــــ  ــــــــــــ

 .579، ص ، مرجع سابقعلم االجتماع( أنطوني جيدنز، 1)

املؤسسة الجامعية بيروت، اع،ترجمة بسمة بدران،من كتاب جون بو وليم ، األديان في علم االجتم(3) (2)

  .37. 23، ،  ص،ص2001،للدراسات و النشر و التوزيع
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إيديولوجيا عملية  و السياسية، التاريخية املوجودة فى النظم االجتماعية و االقتصادية

                تبحث عن واقع ملموس، و عن إجابات موضوعية للواقع املزري للطبقات الضعيفة،

و تبحث عن عالج مرض ي يحسن مستوى معيشة هذه الطبقة و يكف أيدي الطبقة 

املستغلة، فتصير الطبقة الضعيفة مالكة زمام أمرها، لذا فاإليديولوجيا التى جاء بها تحول 

 عملية الضبط من سلطة الدين، و السلطة الرأسمالية إلى سلطة اإليديولوجيا البروليتارية.

جم اإليديولوجية التي تبرر السلطة السياسية، و هاجم الدولة املسيحية، و اعتبر كما ها   

سلطة الدين هي دين السلطة، و الدولة الدينية تتعامل سياسيا اتجاه الدين، و تتعامل دينيا 

 اتجاه السياسة، و تحرر الدولة من الدين ال يعنى تحرر اإلنسان من الدين، و ال تكفى علمنة

ماركس ألنها تترك الدين كظاهرة فردية، و هو ما يفصل الحياة الفردية عن الدولة لدى 

  (1) الحياة العامة.

 الحظ و و املالحظ في القرن السادس عشر أن هناك تداخال كبيرا بين الدين و السياسة، 

انجلز أن الصراعات االجتماعية تعبر و تتخلل العوالم الدينية، و أن التعبيرات الدينية 

  (2) تختلف حسب األوساط االجتماعية.

و الحظ انجلز أن املسيحية ظهرت كدين للمقهورين و دين للعبيد و االنعتاق، دين الفقراء  

و املسيحية تعد  قبل روما، و املحرومين من الحقوق، دين الشعوب املقهورة و املشتتة من

  (3) بالخالص من ذلك في اآلخرة، و االشتراكية تعد بالخالص في الحياة الدنيا.

املشكلة أننا نعمل على تعميم التاريخ األوربي  و اإلسالم يعد بالخالص في الدنيا و االخرة، و   

التاريخ االجتماعي ليصير هو تاريخ اإلنسانية، و نحاول استخراج القوانين االجتماعية من 

األوربي، و هذا غير ممكن، فكل مجتمع و بناء على ظروفه التاريخية و بنية عالقاته 

االجتماعية و االقتصادية و السياسية يصنع مساره التاريخي، و يصنع القوانين التي تحكم 

س عالقاته االجتماعية و عالقاته بالعالم املادي و االجتماعي، فإذا كانت املسيحية تكر 

 الخضوع و االستسالم و قبول األمر الواقع، واقع هيمنة طبقة على طبقة أخرى، و تبشر

 بالخالص في اآلخرة و أن االشتراكية تبشر بالخالص في الحياة الدنيا، فإن اإلسالم يبشر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .20 ،26،27،36،3ص،ص نفس املرجع، (3) (2)(1)
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بالخالص في الدنيا و اآلخرة، و هذه البشري هي وليدة سياق تاريخي اجتماعي في بيئة شرقية،  

الصراع في شبه الجزيرة العربية في أثناء ظهور البعثة النبوية كان صراعا يحركه الدين، ف

و حركت العالقات، و أعادت النظر في كل أشكال فالفكرة الدينية هي التي حركت التاريخ 

العالقات التي كانت آنذاك، و هذا كان مختلفا عن الحالة األوربية، فظهور اإلسالم أدى إلى 

إعادة النظر في كل أشكال العالقات االجتماعية و االقتصادية و السياسية في شبه الجزيرة 

و استعانت قريش  لف بين األوس و الخزرج،العربية، و أعاد بناء تحالفات جديدة، مثل التحا

 بحليفها ملك الحبشة، و انقسم املجتمع القرش ي الذي تربطه عالقات دموية قبل كل ش يء

بسبب هذا الدين الجديد، و قد اتسعت  لتتحول إلى عالقات عدائية وصلت إلى حد التصفية 

 .الجسدية

يجمع بين الدين النظري و الدين العملي،  إن اإلسالم الذي يعد بالخالص في الدنيا و اآلخرة    

هذا الدين العملى الذي حاولت االشتراكية أن تتبناه و تبشر به مقابل الدين النظري و املشوه 

للكنيسة املسيحية، و هذا ما ظهر أيضا عند دوركايم و أ كونت في محاولة لتأسيس ديانة 

ر االصالح الديني اللوثري الذي كان عاملية تعوض ديانة الكنيسة التي لم تعد مقنعة، و ظهو 

 يبحث عن دين عملي يتوغل فى الحياة اليومية للناس، و يبتعد عن كثير من مبادئ الكنيسة.

هذه مسارات مختلفة بين الشرق والغرب، فالرسول محمد عليه الصالة والسالم يمثل    

يدة، و نشر الوعي بالواقع الدين العملي و كان تركيزه في البداية على تبليغ هذه العقيدة الجد

        اليومي الذى فرضه النظام االجتماعي القرش ي آنذاك، واقع العالقات الطبقية بين العبد

ها، و وأد و راثت و و السيد، و عالقات االستغالل و االستعباد، و إهانة املرأة و بيعها في السوق 

 ن قبل فئة قليلة تسمى سادة قريش.مو املعاملة الربوية البنات و احتكار التجارة و املال 

إن نشر هذا الوعي الجديد كان أكثر تهديدا لسادة قريش، و أنتج لديهم وعيا آخر يقول لهم    

و الحرب  إن السكوت سيؤدى إلى تهديد وجودهم و ليس فقط مصالحهم، لذا تبنوا الصراع 

هذا الواقع الجديد، و التصفية و املقاطعة و الصلح كآخر حل، و كانت قراءتهم صحيحة ل

كما كانت تحركاتهم عقالنية بمنطق البشر الذين تهدد مصالحهم، إن املجتمع الطبقي الذى 

يرفضه ماركس و انجلز، و عالقات االستغالل و الهيمنة التي يحاربانها قد تم القضاء عليها 
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ها تنشر من قبل هذا الدين الجديد، على الرغم أن ماركس يرفض تماما أي فكرة دينية ألن

الوعي الزائف و تنشر الخضوع و االستسالم لألمر الواقع، واقع االستغالل، لذا قلنا بضرورة 

النظر إلى اختالف الظروف التاريخية و االجتماعية و عدم تعميم التاريخ األوربي على العالم 

 أيقظ الوعي، و أسس لوعي جديد و مجتمعهو حركية جديدة في التاريخ، أجمع، فاالسالم 

في الدنيا و اآلخرة، و بذلك يكون ماركس و أنجلز  نجاةجديد يختلف عن سابقه، و بشر بال

 قد شخصا خطأ زوال الدولة و الدين املتحالفان ضد الطبقة الضعيفة املستغلة من قبلهما.

و إذا كانت النظرة إلى الدين بنفس منطق التعميم املاركس ي و الغربي بصفة عامة، فلماذا     

              الديانات السماوية املحرفة، أقصد التوراة  رفضإلسالم الديانات الوثنية، و ييحارب ا

و كيف  و األناجيل الكثيرة، و باملنطق املاركس ي نتساءل كيف يحارب دين ديانات أخرى،

ها، لوال الوعي الذى صار ونيحارب أتباع هذا الدين الديانات األخرى أو على األقل يرفض

          ، و ملاذا بقي ثابتا على هذا الوعي، فما رفضه ماركس من استغالل ماعة لديهعقيدة و قن

و استعباد و مبادئ ديانة الكنيسة قد رفضها اإلسالم من قبل، و عمل على تغييرها و ترسيخ 

مبادئ مغايرة لها في الواقع و هذا هو هدف ماركس كذلك، و الحقيقة أن اإلسالم يرفض 

ذلك ألنها انحرفت عن مبادئها األصلية و اتبعت أهواء األشخاص و أصحاب ديانة الكنيسة ك

 املال و السياسة.

محاكاة التاريخ األوربي، فإذا كانت حقيقة العالم االجتماعي  عندمغالطة أخرى  نقع فيو       

هو أنه حقل صراعات بين املاض ي و املستقبل، و بين املصلحة و التراث، و بين الحياة العامة 

 ( 1) و الحياة الخاصة، حسب أالن توران فإن حقيقة كل دين هي مسألة صراع.

إننا نرفض الفكرتين و نقول إن حقيقة الدين السماوي هي املدافعة و ليس الصراع،     

فالصراع يعنى القضاء النهائي على الطرف اآلخر املخالف لنا، بينما املدافعة تعنى كف الشر 

و ملبادئه،   بأقل الخسائر، و العمل على الدعوة السلمية للطرف اآلخر للدين الجديد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 39.ص 1997املجلس األعلى للثقافة، ، القاهرة ، ترجمة، أنور مغيث،نقد الحداثة( أالن توران، 1) 
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تتحول  و باإلقناع و الحكمة و املوعظة الحسنة، و بمجرد تبني هذا الدين تزول حالة العداوة 

 إلى تحالف و تعاون و تعايش مستمر، و تعبر اآليتين الكريمتين بوضوح عن هذا املفهوم:

".. و لوال دفع هللا الناس بعضهم ببعض لفسدت األرض و لكن هللا ذو فضل على العاملين" 

 .251البقرة

 " .. و لوال دفع هللا الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع و بيع و صلوات  و مساجد يذكر

 40فيها اسم هللا كثيرا و لينصرن هللا من ينصره إن هللا لقوي عزيز" الحج 

 " و إن طائفتان من املؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على األخرى فقاتلوا  

التي تبغى حتى تفيء إلى أمر هللا فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل و أقسطوا إن هللا يحب 

و لم تقل اآلية بالقضاء على الطائفة الظاملة نهائيا، بل األولوية  9جرات املقسطين." الح

للهداية و النصيحة و الصلح، و هي استراتيجية جد مهمة في تسيير الصراعات، و تندرج 

 ضمن نفس مسار املدافعة.

و ماذا يقول الدين عن نفسه، و ما هي مصادر دراسة األديان لدى العلماء؟ فالعلماء    

            ون إلى النصوص الدينية، ثم التعامل مع الدين من قبل رجال الدين و السياسة، يستند

و تعامل املجتمع مع الدين و أشكال تطبيقه، ثم املواقف الشخصية اتجاه الدين، ثم األحكام 

املسبقة على الدين التي تكون مصادرها غير موثوقة، و تستند إلى أحكام قيمية، و أحكام 

املرجعية التاريخية و االجتماعية و الدينية للمجتمع، فكل باحث يتأثر بالتطور مصدرها 

بعقائد مجتمعه  التاريخي لديانته و الديانات املجاورة، و يصدر أحكامه بناء على ذلك، و يتأثر

 و عاداته  و تقاليده، هذه قاعدة النقاش الخاصة بنا.

فالدين في وقت السلم  ه؟الجماعة، و ما هي وظيفتالفرد و  ثم ما هو دور الدين في حياة   

       يبحث عن أساليب إدماج األفراد و انسجام الجماعة االجتماعية، و يبحث عن االستمرار 

و االستقرار، و ترسيخ الدين العملي في الواقع اليومي، و في وقت األزمة يبحث عن عوامل 

و في حالة الحرب  تحث على الصبر و الرضا، استرجاع االستقرار، و استخراج كل املبادئ التي

و قيمة النصر في العالم  يستخرج كل املبادئ التي تحث على املقاومة و التضحية و قيمتهما 

 اآلخر.   
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و يقدم الدين دائما ككل كامل و تام، كما يتم تقريبه لألتباع من خالل مجموعة من    

ها، و هكذا يتجسد الدين العملى و الدين النماذج املثالية العملية التي ينصحون باتباع

النظرى بقوة بين النموذج املثالى للدين و النموذج العملي ملمارسات الناس في حياتهم اليومية 

و عالقاتهم االجتماعية، و مادام هذا النموذج كامل و تام فال يستطيع البشر بلوغه مهما 

النفسية  هميولو م و مصالحهم، ئهمهواأغلبة اجتهدوا، بسبب الكثير من العوامل التي منها 

، زيادة على حاالت الكراهية و املحبة و الحسد و الغيرة كلها تتدخل  للحد مو مزاجه مو رغباته

من التطبيق العملى الصحيح للدين كما نزل، رغم أن هؤالء الناس ال ينكرون أن الدين على 

أن يصلوا إلى مستوى هذا حق بل هو الحق، و يقرون أنهم مخطؤون إذ لم يستطيعوا 

النموذج املثالي، و يتخذ بعض الناس و الباحثين هذه املفارقة كمدخل لنقد الدين و ربما 

إعالن نهاية الدين، فاملشكلة ليست في الدين و لكن في من يطبق الدين، تماما كما نتحدث 

على  و هناك من يتعدى عن النصوص القانونية، فهناك من الناس من يلتزم بالقانون 

القوانين فينال جزاءه من العقاب، في هذه الحالة هل املشكلة في القوانين أم في من يطبق 

هذه القوانين أم في الذي يعلم هذه القوانين للناس؟ و بنفس املنطق هل يمكن أن نتحدث 

، عن نهاية القانون،  و إذا لم نلتزم بالنظام االجتماعي هل يمكن الحديث عن نهاية هذا النظام

هل يمكن أن نتحدث عن زوال املجتمع الذي  و إذا كنا نتكلم عن موت هللا الذي أنزل الدين،

 أو على األقل زوال فقهاء القانون. القوانين؟  يصنع

و بهذا املنطق نتساءل ملاذا يتفاوت الناس في مستويات بلوغ هذا النموذج، فإذا افترضنا أن    

باملائة فلماذا يتفاوت الناس في نسب  100ى يصل إلى الدين تام و مكتمل و أن نموذجه املثال

     بلوغهم هذا املستوى، فهناك من لم يصل لهذا النموذج تماما فنحسب له صفر باملائة، 

باملائة لكن لم يوجد من البشر من وصله  70و  60و  50و  20و  10و هناك من وصله بنسبة 

بلغوا مرتبة النبيين، هنا يتدخل العقل الذي  باملائة، و إال كان بعض البشر قد 100إلى نسبة 

  يتميز به اإلنسان عن باقى الكائنات و كل فرد يستند إلى مدركاته العقلية الستيعاب الدين،

و مختلف أشكال تعامالته، و موازناته العقلية ليتخذ قرار اعتناق الدين أو تطبيق بعض 

أو يناقشها، و لم يكن غريبا أن يكون االختالف في الدين بين العلماء خاصة في مجال  مبادئه
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البشر و مع التغيرات االجتماعية  ظروفالفتوى، حتى يتم تكييف الوقائع بما يتناسب مع 

املختلفة، ثم هناك التنشئة االجتماعية و التغيرات االجتماعية السياسية و االقتصادية التي 

ارات الدينية، و هناك امليول النفسية، فهناك أشخاص روحانيين أكثر من تؤثر في الخي

غيرهم، و هناك الجماعة االجتماعية التي ينتمى إليها الشخص فهي كذلك تحدد خياراته 

و الفكرية، و نوعية الحياة املادية   الدينية و ميوله الروحانية، و هناك الخلفية التعليمية

 حدد العالقة مع الدين، و هي التي تبنى الفارق بين الدين العملى التي يحياها، كلها عوامل ت

    و الدين النظرى.

رأينا بأن نعرض طرح  علي الكنز، املدخل النقدي، و البحث عن الهوية: -

علي الكنز فيما يخص الظاهرة الدينية نظرا إلى التحليل النقدي الذي تناول به الظاهرة 

          ن هذا النقد متعدد األبعاد إيديولوجيا و منهجيا و نظرياالدينية في الوطن العربي، فكا

و تاريخيا، و قد حاول أن يقودنا إلى بدائل للتحليل نابعة من هويتنا، هذه الهوية التي ذهل 

عنها الباحث العربي الذي راح يتقمص هويات غيره، أو يتبنى مناهج و إيديولوجيات غربية في 

ي مجتمعه، لذا يقترح بناء مناهج مناسبة لواقعنا االجتماعي العربي دراسة الظاهرة الدينية ف

 و لخصائصنا التاريخية  و السياسية و الثقافية.

ففي تحليله النتشار العودة إلى الدين في الوطن العربي تبنى الطرح الذي ساد و ما زال سائدا    

يحد من انتشار هذه في الغرب األوربي، و هو أن تحسين الظروف االقتصادية للشباب س

الظاهرة، فالظروف االقتصادية و االجتماعية السيئة و مشاكل التنمية الوطنية، تماما كما 

ية العربية املعاصرة حدث في الغرب البورجوازي، و أن اقتحام التفكير الديني لإليديولوج

 الذىقالني مر بها التفكير العأزمة ي يدل على أزمة عميقة تمر بها مجتمعاتنا،بهذه الشدة 

نكون ناطقين رسميين لم يتوقع حدوثه، و أردنا  عن فهم واقع اجتماعي و ثقافي و سياس ي عجز

 (1العربية. )لها فنفسر انتشار الظاهرة بالظروف االقتصادية الصعبة التي تمر بها املجتمعات 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .96مرجع سابق، ص، الدين في املجتمع العربي، مجموعة من الباحثين،( 1)
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و نحن نتفق مع علي الكنز في ذلك، فما ذا لو التفتنا إلى ابن خلدون الذي يقول بعكس    

لترف و اللهو ذلك، إذ أن زيادة الرفاهية و ارتفاع مستوى املعيشة مرفوقا بأعلى مستويات ا

 سيضعف الحماس نحو الدين.

و يقدم علي الكنز نقدا ذاتيا لهذا التفسير االقتصادي، فيؤكد بأن هذه أحكام مسبقة ال    

 أساس لها من الصحة، ألنها غير قائمة على وقائع تاريخية أو براهين استداللية، و هذا يعني

أنتجتها الثقافة الغربية في قراءة السقوط في غي اإليديولوجية الوضعية و العلموية التي 

و الذى  تاريخها، و اعتبر ذلك استهالكا لقراءة غربية، يستهلكها الفكر العربي باسم العقالنية،

علينا فعله هو العودة من جديد لتقص ي مجتمعاتنا انطالقا من واقعها دون االستناد إلى 

 نظرية أنتجت بعيدا عنا.

ثم أن التخيل السوسيولوجي الذي جاء به بعض املفكرين العرب الذي يقول بانتصار    

التقني و زوال " رجل " الدين هو مغالطة.. فهل اختفى "رجل" الدين عن الساحة فعال أم أن 

إدراكنا اإليديولوجي لهذه الساحة هو الذي أوحي لنا بذلك، تحت أشكال "عقالنية" حتى 

القائل بزوال رجل الدين؟ إنها صورة مزيفة جعلتنا نشاهد ما نريد نحن صرنا نؤمن بالوهم 

  (1) مشاهدته.

و بما أنه ال يوجد احتمال الختفاء " رجل " الدين فلماذا ال نتساءل عن عدم قدرتنا على    

و هل  (2)كشف حضور رجل الدين بين فجوات اإليديولوجية املسيطرة، يقول علي الكنز،

يحتاج ما هو موجود إلى عملية كشف، و قبل التعليق على هذه املقولة أود تصحيح مصطلح 

 الحضارة الغربية  رجل الدين الذي يستعمله علي الكنز، فرجل الدين هو مفهوم مستورد من

 فماو ربما يعني وصاية هؤالء على الدين، و اعتباره ملكا لهم ملكية شخصية، يستعملونه كي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .104،109 ص،رجع، ص، ( نفس امل2()1)
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يؤولونه كيفما شاؤوا، لذا صار الدين يخضع  و ما شاؤوا، و أينما شاؤوا و تحت أي ظروف،  

ألهواء رجال الدين الذين أساؤوا للدين إساءات عميقة، أما في العالم العربي و اإلسالمي 

فيستعمل مصطلح علماء الدين، الذين ينحصر دورهم في نشر الدين و تعليمه للناس كما 

ليس ألي أحد وصاية على  و جاء من مصادره دون تحريف، و بذلك فالدين ليس ملكا ألحد 

الدين، بل هو للناس جميعا ملن أراد اعتناقه، و هذا التباين في مفهوم الدين و رجال الدين 

 و علماء الدين هو من يصوب أو يحرف التعامل مع الدين، و نحن نتساءل ملاذا ترسخت

ات االقتصادية العقيدة الدينية و لم تتغير رغم مرور قرون من الزمن، و رغم الكثير من األزم

      و األمنية و التاريخية و الثقافية و العقدية التي مرت بها املجتمعات العربية و اإلسالمية، 

و رغم املحاربة الشرسة لهذا الدين من قبل االستعمار الغربي موازاة مع الحمالت التبشيرية؟ 

معات، و من واقع هذا السؤال الذي يجب البحث فيه، و هو سؤال نابع من واقع هذه املجت

ظروفها و عالقاتها التاريخية، ثم بعد ذلك يصير من األحسن قلب سؤال علي الكنز، فبدال 

 ، نتساءل: في الوطن العربي من التساؤل عن تسلل "رجل" الدين في اإليديولوجية املعاصرة

 إلى كيف تسللت اإليديولوجيات الغربية إلى مجتمعات الشرق؟ فالخارجي هو الذي يتسلل

 الداخل و ليس العكس، ألن ذلك يعني أن علماء الدين صاروا دخالء في أوطانهم.

 وقد أصاب علي الكنز في الكثير من انتقاداته، فهو ينتقد العقالنية العربية ألنها ساذجة،    

التي أخذت من الغرب بطريقة سيئة، و تبني املاركسية كان بطريقة فقيرة و تعيسة انحدرت  و

إلى مستوى الوظيفية، و أن تاريخ الوطن العربي في القرن العشرين ليس تكرارا لتاريخ أوربا في 

  (1) القرن العشرين.

  ثلة مع الغرب،و من ذلك ينتقد علي الكنز املاركسيين العرب بسبب القياس و املما     

 و تصارعت هي نفسها التي وجدت باعتبارهم الفئات االجتماعية املعاصرة في الوطن العربي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .100،ص املرجع نفسه (1)
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و يشبهون البورجوازية و البروليتارية بمثيالتها في الغرب، و يقسمون  في الغرب قديما، 

 و يدرجون الديني في خانة الالعقالني، اإليديولوجيات االجتماعية إلى إيديولوجية و عقالنية،

  (1) عنه.  غريب و اجتماعيو بذلك تم وضع الفكر التحليلي فى حقل تاريخي 

و يؤكد علي الكنز على فشل نموذج التحليل، و أن املسلك الذي سلكه الباحثون العرب    

 هو مسلك مسدود، و علينا أخذ الواقع كما هو موجود، و على الفكر العقالني أن يعيد

 النظرية و إشكالياته و منهجياته، و بذلك يمكن ضبطالنظر في افتراضاته و منطلقاته 

  (2)الواقع التاريخي. 

ثم ينتقل علي الكنز إلى الصراع الطبقي الذي يعتبره محركا للتاريخ، إال أن هذه الفكرة    

أخذت بحذافيرها، مما أدى إلى ضالل الجزء الكبير من الفكر التحليلي املعاصر، إال أنه وجد 

و املجتمعات   ي خاصة في قراءة التاريخ املعاصر ملجتمعات العالم الثالثنفسه في مأزق نظر 

العربية من منطلق معطيات املجتمعات األوربية، و يستمر في نقده ملداخل التحليل و التي 

 (3)الفالحين. منها التسرع في مشاهدة الطبقات البورجوازية و البروليتارية و

ديولوجيا، و استمرار الباحثين العرب في اتباع نفس و تحول أدوات التحليل العلمي إلى إي

مناهج البحث الغربية التي تجاوزها الغرب نفسه، و اقترح اتباع التحليل امليداني امللموس 

و التخلي عن  غير املفرط في اإلمبريقية، و دراسة لسوسيولوجيا الفاعلين االجتماعيين،

لغربية، و التخلي عن الوضعية االقتصادية التجريد و امليتافيزيقا املوروثة عن الوضعية ا

  (4)املاركسية التي تقدم بصورة رديئة.

 و من هذا النقد األخير يدعو إلى العودة إلى الهوية و األخذ في االعتبار البعد الديني الذى   

أسهم في تبلور الهوية الجماعية التي تحدد و تعين الفاعلين االجتماعيين، و أن انتشار الدين 

و االجتماعي، كما يقسم   لم يرتبط في كل زمان بفترات االنحطاط أو بالتطور االقتصادي

  اإلسالم إلى اإلسالم الشعبي و إسالم الطبقة املتوسطة املحافظة املتمثلة خاصة في املنتمين

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .101.99. 102. 103. ،ص( املرجع نفسه4) (3( )2) (1)
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إلى جمعية العلماء املسلمين الجزائريين، و إسالم الطرق الصوفية، و ذلك في محاولة لفهم  

 (3) حركة انتشار اإلسالم.

ونالحظ مما سبق كيف قدم علي الكنز نقدا ذاتيا للدراسات املتعلقة بالدين في الوطن   

ع عن الهوية العربي، و لإليديولوجيات املتبعة رأسمالية و ماركسية، بينما تاه الجمي

الحقيقية للمجتمعات العربية التي نجدها في فهم الواقع املوضوعي كما هو دون أن ندرسه 

 انطالقا من مفاهيم غربية. 

و  من بين ما نستنتجه أن هناك من يدرس الدين بخلفية معاداة الدين و محاربته بدعوى    

حظ أن محاربة الدين و رفضه أنه غير عقالني أو يفرض الفكر األحادي و املتطرف، و املال 

ليس خاصية من خاصيات مجتمعات الحداثة و ما بعد الحداثة، إنما هي ظاهرة تاريخية 

في هذا األمر، فمنذ نزول سيدنا  فئة من الناسك اشتر الفت مبرراتها و دوافعها، فاملهم اخت

فلماذا هذه  آدم عليه السالم لم ينقطع األنبياء و الرسل، و لم ينقطع الذين يحاربونهم،

العداوة التاريخية للدين و لألنبياء؟ فهناك أنبياء قتلوا و أنبياء هجروا، و هناك أقوام رأوا 

أن هؤالء بو لم يعترفوا و أصروا على محاربة الدين و األنبياء، و كانت الدعاوى كثيرة   اآليات

في عصرنا الحالي األنبياء مجانين و سحرة و أفاكين، و شعراء و غير ذلك من الدعاوى، و 

 و نتحدث عن التعصب الديني نتحدث عن نهاية الدين و عن العقلنة و العلم كبديل للدين،

و الالتسامح، و أما األسباب فترجع إلى خصائص النفس البشرية التي تتبع أهواءها و تميل 

إلى و اللهو أكثر مما تفضل مواقف الجد، و تميل  أكثر إلى رفض االنضباط و تفضل الراحة 

القوانين و النظم  و شهواتها أكثر من ميلها إلى ضبط النفس، و إال ملاذا وجدت مصالحها

املختلفة لوال استهداف ضبط أفعال البشر، و لوال أن الكثير من البشر ينتهزون أول فرصة 

 لتخطي القوانين.

الدين فى  "أ، كونت"يعرف  :أوغست كونت، الدين و الفلسفة الوضعية -

كموقف عقلي و حالة الهوتية  1839بع من كتابه " دروس فى الفلسفة الوضعية" الجزء الرا
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                      متجانسة مع إحدى املراحل اإلنسانية، و التى تعبر عن مواصلة للتمظهرات العقلية

هللا، و أي دين هو تجمع لتصورات إنسانية مختلفة عن  عنو املؤسساتية لخطاب اإلنسان 

يشكل أحد أنماط وعي التاريخ اإلنساني، و أن هللا مدرك باعتباره العلة األولى،  املقدس، فهو

                          و هو إسقاط ألحاسيس اإلنسان على وجوده الخاص.                                                                                  

تبيان أن فكرة العلة األولى ليست سوى خداعا فإن هللا،  فإذا استطعنا "أ كونت"و حسب   

و أي نوع من الدين سيعرف االنقراض بسبب زيف املعنى و عدم الصحة، فالفلسفة 

الوضعية التى تحلل علميا سلوكات اإلنسان ستحرره من تلك الحالة الالهوتية التى تنتج 

 .(1) تفسيرات خاصة للوقائع املرئية متعذرة التفسير.

فيستنتج  "ألوغيست كونت "و يعطي " أكوافيفا " قراءة للمراحل الثالث و املمارسة الدينية   

الجهات املسؤولة عن الضبط االجتماعي و الديني، و يهدف مشروعه في النظام االجتماعي 

الجديد إلى تطوير األخالق االجتماعية ألنها القوة الفاعلة املساعدة على حل املشكالت 

لحديثة، و يستند النظام االجتماعي إلى نظام فوق اجتماعي يقوم على تفسير الصناعية ا

شامل و كوني ملختلف أوجه الحياة و يعطي الدين فى مرحلة التطور األولى تفسيرا عقليا قائما 

               على رؤية موحدة عن األشياء، و يتطلع الناس إلى حضور األلوهية فى مظهرها الطبيعي 

 (2) عي، و مصطلح الالهوت فى هذه الحال هو مرادف للوهمي.و االجتما

 و فى املرحلة امليتافيزيقية يبحث الناس عن تفسير موحد للكائن ال يتجاوز العالم، لكن   

انطالقا من عناصر بسيطة حاضرة فى الطبيعة التى هي املاء و النار  و التراب، من هنا جاءت 

و ذلك فى ظل غياب اإلستناد إلى  ظام الطبيعة،فكرة تأسيس النظام االجتماعي على ن

 األلوهية، و فى ضوء املبادئ الفلسفية.

و املجتمع،  و أما املرحلة األخيرة فهي املرحلة العلمية التي تتكشف فيها قوانين عمل الطبيعة  

بدواعي ميل الناس إلى الدين  "أ، كونت"فالكل متجل فى حدود العقلية العلمية، و لقد اهتم 

إلضفاء تفسير موحد و مقنع عقليا، و بالتالي يعتبر الدين استراتيجية اجتماعية لتحقيق 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

املركز  بيروت، ،، ترجمة عز الدين عنايةعلم األديان، مساهمة فى التأسيسانظر ميشال مسالن،  (1)

 .47، ص، 2009، 1الثقافي العربي، ط

 .49، 31سابينو أكوافيفا أنزو باتش ي، مرجع سابق، ص ص  (2)
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الوفاق، و هو يلبي حاجات معرفية و سلوكية لدى اإلنسان، و أن الدين يتوارى مع التقدم 

فكرة " دين البشرية " أساسه العلم كدين الئكي  "أ، كونت"العلمي، و بناء على ذلك صاغ 

       و الكاهن األكبر هو رجل العلم،  جديد قادر على منح الناس قيما اجتماعية جديدة ثابتة،

و جوهر اإلنسان هو رجل العلم و عالم االجتماع، و هي رؤية نفعية، لذا جاء املجتمع نتاجا 

 العقالني عند النفعيين، فاملجتمع هو املالكألفعال فردية، فإذا كان الفرد هو الكائن 

، و األولوية املطلقة أخالقيا فوق القوى الفوضوية "أ كونت"للعقالنية الخالصة عند 

 لألفراد، أي أن املجتمع هو منبع النظام ال األفراد.

بناء قواعد و أسس مشروع مجتمع لكرس جزء من جهوده العلمية  "كونت" أناملالحظ و     

ى قواعد أخالقية، و دينية و علمية و صناعية و حضرية يؤطرها الخواص أي يقوم عل

أفالطون إال أنه جمهورية  العلماء، و يتفق نموذجه هذا مع النماذج الفلسفية السابقة مثل

كان أكثر واقعية و نفعية، و لكن رغم محاولة تبني التوجه العلماني فإنه مازال مرتبطا 

أ "نبحث عن ديانة أخرى، و هي التي حاول سي على أي ديانة فبالفكرة الدينية، فلما نقض 

 إيجادها. "كونت

: فى قراءته لدوركايم الحظ ، الضبط من خالل الدين العاملي"إميل دوركايم" -

أيضا أن النظام االجتماعي يقوم على التضامن و تجنب الفوض ى، و فى ( 1)"أكوافيفا"

املجتمعات التى يسودها التضامن العضوي يكون االنسجام صعبا جدا، و فى تفسيره 

في لالنتحار اعتبر بأن األعراف االجتماعية ليست فى مستوى إقناع الفرد و أن هناك خلال 

د البروتستانت من الكاثوليك، و عند اليهود أقل النسيج االجتماعي، و أن االنتحار أعلى عن

من الكاثوليك، و السبب أن الكاثوليك يميلون إلى نسق من القيم و األفعال ذات الطابع 

االجتماعي، فاالنتماء إلى جماعة و فئة اجتماعية دينية يقوي أواصر االرتباط مع باقي فئات 

االنتحار هو عرض لغياب و افتقاد املجتمع، و كل ذلك أقل ضمانة من البروتستانت، و 

 الضوابط.     

فحين يفشل املجتمع فى توظيف مصادر رمزية، أو بث أعراف قادرة على تكوين لحمة بين     

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .32، 35ص ، ، ص رجعامل نفس ( 1) 
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و عندها  ،وعي جماعي يسمو فوق الوعي الفردياألفراد و القيم االجتماعية فال يحسون ب

يتولد التحلل، و هذا يعني أن الوعي الجمعي حين يوحي لألفراد بحضور املجتمع و يشتغل 

و االنحرافات   بمثابة النظام القهري يتم قبوله طوعا من األغلبية، و بالتالي تكون الصراعات 

 و االنتحار املفتقد للضوابط أعراض أزمة توازن فى املجتمع، و يكون الدين بمثابة عامل

 تماسك اجتماعي، و يسهم فى بناء الوعي الجمعي و الحفاظ عليه، و هو قاعدة شد أزر 

يوحي بقوة االعتقاد و وجود مجموعة من القيم املتعالية اجتماعيا، و هنا تكمن  ، واملجتمع

مختلف  من خالل ، متيقظا الوعي الجماعي االجتماعية و الدينية في إبقاء قيمأهمية و دور ال

تي تترسخ في نفوس األفراد و تنعكس في املمارسات اليومية و في العالقات الالضوابط 

االجتماعية املختلفة خاصة األحداث االجتماعية املختلفة، ففي حالة األحداث العادية  فهي 

تعيد تأكيد عملية التماسك االجتماعى و االلتفاف حول قيم التماسك، و في حالة األحداث 

 .   ادة بناء التماسك االجتماعىالعصيبة فهي تعمل على إع

لقد نشأ عن الطوطم تراتبية اجتماعية، و تمايزات داخلية فى أحضان الجماعة،  و يحتاج   

االجتماعي، و يمكن  املجتمع إلى دين لفرض قواعد سير نظامه بين األفراد، و دعم التماسك

ثة، فيشترط تكيفه مع أن تبقي للدين وظيفة و ال يختفي مع التحوالت فى املجتمعات الحدي

املنطق الذي يسيطر على عمل األنظمة االجتماعية، فالعلمنة هي سياق تنوع، و هذا ما قاله 

، فالدين هو "بارسونز أو دوركايم"يجرف فى سبيلها الدين أيضا، و سواء عند " بارسونز "

                              عامل قوي لالستقرار االجتماعي، يوفر للمجتمع آليات لتقليص الضغط النفس ي

 و االجتماعي و السياس ي. 

و فى كتابه األشكال األولية للحياة الدينية ال يربط الدين بالتفاوت االجتماعي أو بالسلطة   

بل يدرس عالقته بطبيعة املؤسسات االجتماعية، و ركز على الدين الطوطمي باعتباره 

هو رمز الجماعة و رمز حياتها، و رمز خصائصها الشكل األولى للحياة الدينية، و الطوطم 

 العرقية و الثقافية، و هو مثله مثل الراية التي تتخذها أي دولة رمزا لها.  

و يجسد الطوطم القيم املحورية فى حياة الجماعة، و احترامه يعبر عن  احترام القيم   

                تأكيد ذاته بذاته  االجتماعية، لذا فموضوع العبادة هو املجتمع نفسه الذي يسعى إلى

و بذلك فاآللهة هي صورة املجتمع، و ليس املجتمع هو صورة لآللهة، و يؤكد بأن الديانات ال 
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                      تنحصر فى املعتقدات فقط بل تتجاوزها لتشمل مجموعة من األنشطة الطقوسية 

جتماعي، و فيها يبتعدون عن املشاغل و االحتفالية الدورية التى يتأكد فيها التضامن اال 

اليومية و يرتقون للتواصل مع قوى عليا، التى هي آلهة الطوطم، و التى تعبر فى الحقيقة عن 

و يتجلى  غلبة روح الجماعة على الفردية، و أما الشعائر فتربط األفراد ببعضهم البعض،

يتأكد التضامن االجتماعي،  تي فيهاال امليالد و الزواج و الوفاة، و فى ذلك فى أوقات األزمات،

و االحتفاالت  فالجنازة تعبر عن ديمومة الجماعة بعد وفاة الفرد، و تعين األهل على التكيف،

   (1) الدينية تولد األفكار الجديدة أو تكرس القيم القائمة.

 و بذلك فالدين يعتبر وسيلة لفرض سلطة الجماعة، التى تمارس هذه العملية عن طريق    

عدة وسائل أهمها الديانة الطوطمية لضبط أفعال األفراد بما يتماش ي و رغبة الجماعة التى 

و الثقافي، و ال ترغب فى  توارثت أشكال النظام االجتماعي و السياس ي و االقتصادي و الديني

 التنازل عنها أو املساس بها. 

، بأن الدين سيتراجع "كسكارل مار "و "ماكس فيبر "مثله مثل  "دوركايم"و رغم ذلك رأى   

أمام سلطة العلم، أي مع انتشار العلم الحديث، و رأى بأن التحول سيكون باتجاه القيم 

اإلنسانية، قيم املجتمع اإلنساني العاملي الذي ينتج قيما مغايرة للضبط االجتماعي تتماش ى 

 ، و الحرية. مع خصائصه، و من هذه القيم املساواة و العدل و التعاون، و الديموقراطية

ظهر مفهوم الضبط بطريقة غير مباشرة، و أحيانا أشار إليه بعبارات  (2)و فى كتابه االنتحار   

أخرى، فزيادة حاالت االنتحار تعبر عن تقصير املجتمع بطريقة أو ما، و من أشكال التقصير 

الضبط التسامح و عدم إعطاء أهمية للظاهرة، و يعنى أيضا تراجع و ضعف أساليب 

مسرف جدا فى  االجتماعي، بل عملية الضبط ذاتها، فيرى أن تسامحنا الحالي اتجاه االنتحار

و وضوح و إظهار العقوبات،  الواقع، فما دام أنه يس يء لألخالق فال بد من استنكاره بقوة

 ذلك أن تراخى نظامنا الروحي ظاهرة غير طبيعية.     

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .581(أنطوني جيدنز، مرجع سابق، ص 1)

،ص   2011، 1ط ،هيئة العامة السورية للكتابال دمشق، ، ت، حسن عودة،االنتحار( إميل دوركايم، 2)

 .   492، 483ص
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و الحظ بأن العقوبات ال تفي بالغرض مثل الحرمان من االنتخابات، فالتربية هي الوسيلة     

و مشاعره ليصير قادرا  األضمن ألنها تؤثر فى الطباع، و تطور قدرة اإلنسان على تنظيم أفكاره

على متابعة هدف محدد فى الحياة، أي تزويد املزاج األخالقي بالقوة و الطاقة و تعظيم عمل 

 ربية، و تطوير العقول و الطبائع  و القناعات.الت

 و اعتبر أن االنتحار األناني يرجع إلى أن املجتمع ال يملك اندماجا كافيا كي يحتفظ بكامل    

أعضائه تحت سلطته، و حين يغش ى املجتمع االضطراب و الضعف يسمح لعدد كبير من 

اسك االجتماعي للجماعات األفراد بالتخلص من تأثره كلية، و الحل هو إعادة التم

االجتماعية كي تضبط الفرد بحزم، و كي ينشد إليها و يشعر بالتضامن مع املجتمع، ثم أن 

الجماعة الدينية ليست أكثر صالحا لهذه املهمة، ليس ألنها ال تستطيع أن تؤثر بنجاعة فى 

ال  فهي، يةفي الظروف الحالغير متوفرة الجماعة  هذه تأثيرشروط  ، لكنخيارات األفراد

تحمي من االنتحار إال إذا كان لها من القوة ما يمكنها من احتواء الفرد، و اعتبر أن الكاثوليكية 

تشد إليها األفراد أكثر من البروتستانتية، ألنها أكثر اهتماما بالروابط التى تشدها إلى الجماعة 

مليل إلى االنتحار إال فى النطاق بقواعدها امللزمة التى تشد األفراد إليها، لذا فالدين ال يلطف ا

الذي يمنع فيه اإلنسان من التفكير بحرية، لكن مصادر العقل اإلنساني حاليا صارت 

 صعبة.    

و أن األديان ال يمكن أن تجمعنا إال فى النطاق الذي تنتزع فيه منا الحق فى البحث الحر،     

سلطان كي تحصل منا على هذه و هي لم يعد لها بل لن يعود لها علينا ما يكفى من ال

التضحية، و ال يمكن االعتماد عليها لعرقلة االنتحار، و التفوق األخالقي و الفكري للديانة ال 

يمارس أي تأثير فى االنتحار، و بقيت العائلة التى لها دور وقائي لكنها ال تكفي وحدها لتقليص 

العائلة قائمة على الزوجين فقط،  عدد العازبين و بالتالي تقليص نسب االنتحار، و قد صارت

و صار لها تأثير ضعيف على االنتحار، و هذه األسر ترغم الشبان على مغادرة أسرهم األبوية 

قبل أن يكونوا قادرين على تأسيس أسرة خاصة بهم، و أن هذه العزلة تقوى امليل إلى 

 و العائلية ال يمكنها تقديم عالج للمرض.                  االنتحار، و بالتالي فالجماعة السياسية و الدينية
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أما االنتحار الفوضوي فهو قريب من االنتحار األناني، و يرجع إلى أن املجتمع يفتقد إلى    

قوى جمعية، أي إلى جماعات مكونة من أجل تنظيم الحياة االجتماعية، و تنجم الفوضوية 

 اإلنساني.     جزئيا من التفكك الذي ينتج عن التيار 

لظاهرة االنتحار يبدو واضحا جدا مكانة عملية  "دوركايم"و من خالل عرضنا لتفسير    

نه لم يؤد دوره فى عملية أل هذه الظاهرة مسؤولية الضبط االجتماعي، فهو يحمل املجتمع 

ع الضبط االجتماعي لألفراد، بل و يؤكد على تراجع عملية الضبط، ثم يؤكد على تراخى املجتم

و عدم حرص املجتمع على  فى تسامحه إزاء الظاهرة، و تراجع الضبط الديني و الوازع الديني 

ذلك، و رغم أن مختلف املؤسسات االجتماعية لها دور معين فى عملية الضبط فإن املؤسسة 

الدينية ال تقوم بهذا الدور لوحدها، و هي غير قادرة عليه خاصة أمام التغيرات االجتماعية 

ؤسساتية القائمة اليوم، بينما يمكن للعائلة أن تغطي هذا الدور من خالل عملية و امل

                               التنشئة و عملية الضبط، و من خالل عملية التربية التي تؤثر في أفعال األفراد 

و شخصياتهم، بينما يعد هذا الدور صعبا على مختلف املؤسسات االجتماعية نظرا ألن 

ملجتمع ال يملك القدرة على االنسجام، و ال يمكنه أن يملك سلطة الضبط على جميع ا

         أعضائه، بسبب الخلل املوجود في النظام ذاته و منه عدم تنشئة األبناء على تكوين أسر 

 و معيشتهم بعيدا عن األسرة في مرحلة حساسة من شبابهم.

             أن تقوم بدور فعال فى نشر القيم األخالقية،و يمكن للعائلة عن طريق الدور األخالقي   

و قيم الضبط االجتماعي، و أن حاجات البشر تحدد عن طريق األخالق أيضا ال عن طريق 

التطور املادي، فمهما تم إشباع الحاجات املادية فاملشكلة ال يتم حلها، بل ستتأزم األمور 

 ذ التوجه.فى ه "أ كونت"يوما بعد يوم، و هو يتفق مع 

فقد خش ي هذا األخير من أن تقوي التكنولوجيا االختالف فى املعتقدات، و تساعد على    

إضعاف النظام االجتماعي، و بالتالي فهذا التيار ال يعتبر التطور التكنولوجي شرطا ضروريا 

ي و كافيا لتحقيق االستقرار االجتماعي، و أن القيم األخالقية املشتركة هي الشرط الضرور 

و توصف هذه  لالستقرار من خالل قيم تيسر رغبات الناس فى التعاون و أداء واجباتهم،

              القيم بأنها تلقائية للحفاظ على النظام، أما العلم و التكنولوجيا فهي رسائل مقصودة 
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و غير تلقائية لتحقيق النظام االجتماعي، و من ثم فهي ليست مالئمة باألساس، و أن حل 

 كلة النظام االجتماعي يكون عن طريق اآلليات األخالقية.مش

                  بأن هناك ثالثة أنواع من الوقائع لها صفة املوضوعية     "إميل دوركايم"و قد الحظ    

و أن   و االجتماعية بدال من الفردية، و هي القوانين و اإلحصاء االجتماعي و العقائد الدينية،

عية لها خاصية الوضوح في ذهن الباحث، و ممارسة ضغوط قسرية على الواقعة االجتما

العالم، أي لها خصائص مستقلة ال تتأثر بإرادة الباحث، و في دراسته لتقسيم العمل ذكر 

مجموعة من األسباب منها التغيرات التي طرأت على البناء االجتماعي بسبب تدهور األخالق 

إلنتحار تحدث عن تراجع الوازع الديني و الضبط االجتماعي املادية و املعنوية، و في دراسته ل

  (    1)كأحد أبعاد هذه الظاهرة.

و في تطرقه لنظرية األخالق اعتبر املجتمع كيانا أخالقيا حقيقيا، يختلف في خصائصه عن    

النزعة الفردية، ألن املجتمع يتجاوز الفرد ماديا و معنويا، و سلطته كافية لتحقيق اإلذعان 

و هو الذى يضع الفرد فوق مستوى  و االمتثال ألنه مصدر القيم العليا و مصدر الحضارة،

 الحيوان.

ية، و تمثل و في حديثه عن نظرية اإلبداع و القيم وصف الجماعة بأنها مبدعة و متعال   

يرسخها املجتمع و يفرضها، و في حديثه عن نظرية الدين اعتبر  التى جميع القيم األخالقية

الدين شيئا اجتماعيا مطلقا، و هذا يعنى أن األفكار و املمارسات الدينية ترمز إلى الجماعة 

االجتماعية، و أن الترابط هو املصدر أو السبب الكافي للتجربة و املعاناة الدينية، و أن 

عن الظاهرة الدينية، و ليس استجابة الحواس ملظاهر  التنظيم االجتماعي هو املسؤول

 الطبيعة، فالطوطمية كانت متناسبة مع التنظيم االجتماعي األول البسيط، و هو رمز

الوحدة األخالقية للعشيرة، و العشيرة هي املقدسة في النهاية ما دام يرمز إليها، و بذلك يصير 

 (2) هللا و املجتمع شيئا واحدا.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دار الكتب بنغازي، ترجمة صبحي محمد قنوص، مقدمة في تاريخ علم االجتماع، ( هاري البر مارنز، 2( )1)

 .643. 631،635.ص،ص2003، 1طية، الوطن
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:  نريد االجتماعيغوستاف لوبون، األخالق الجمعية و ضعف الضبط  -

 ةوة الضبط االجتماعي، هذه الظاهر أن نتحدث هنا عن تراجع قوة الرموز، و من ثم تراجع ق

موجودة فى كل الجماعات و فى كل العناصر الثقافية و الدينية، و فى كل األنظمة االجتماعية، 

فقد تحدث ابن خلدون كما رأينا عن ضعف العصبية، و ضعف العصبية يعني ضعف 

اعة القرابية من جانب قوة الضبط التى كانت تتمتع بها، و ضعف استمرار مبررات الجم

 الرموز التى كانت تضبط الفعل الجماعي  و أفعال األفراد.    

فى األخالق الجمعية التى تنشأ بسبب  "غوستاف لوبون "هذا ما تحدث عنه   

الضروراتالبيئية، و هي تحفظ فى البداية بسلطان القوانين، و ال تثبت إال بعد أن تتحول إلى 

                           عادات موروثة، تدعمها قوة الرأي العام و العادة، هما عامال األخالق عند معظم الناس،

ة أقوى من جميع العقول فى تكوين األخالق االجتماعية، فال و الضرورات العاطفية و الديني

 تستطيع الجماعة فرض زواجرها طوال الوقت ملا تنمو األثرة الشخصية على حساب

و ضعف االتحاد يعني ضعف  املصلحة العامة، أي ملا تسير أخالق املجتمع بعكس مصلحته،

  (1) اإلخالص للمصلحة العامة.

يفرض بقوانينه بعض الزواجر، و ال يوفق لجعل هذه القوانين و ال يمكن للمجتمع أن   

و ضعف  محترمة لزمن طويل بسبب األنانية على حساب املصلحة العامة، و نقص االتحاد،

اإلخالص للمصلحة العامة، و أن قوة األمم تقوم على مزج املصلحة العامة باملصلحة 

على الفردي، و تتجلى قوة املعتقد الديني الخاصة، أي على مزج املثل األعلى الجمعي باملثل األ 

أو السياس ي أو الخلقي فى حمل الفرد على خلط ذينك املثلين األعليين، فكأن مباهاة الفرد 

  (2) بنجاح مجتمعه يعني مباهاته بنجاحه الشخص ي.

فنمو الجماعة و كثرة عدد السكان و توزعهم، و ابتعادهم عن الجماعات القرابية كالعشيرة    

تخلصهم من  يعنىالقبيلة و العائلة، و تمركزهم فى مناطق حضرية و صناعية واسعة و 

جماعات أخرى لها  وقوعهم تحت ضبطو الضبط الذى تمارسه هذه الجماعات عليهم، 

 و من خصائص املجتمعات الصناعية الفردية و ضعف روح ،قيمها و لها خصائصها

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .111،112، ص،ص  2013، 1ط دار العلم العربي،القاهرة، ترجمة، عادل زعيتر،  ،حياة الحقائق( غوستاف لوبون،2() 1) 
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باألنانية الفردية و تراجع قوة الجماعة، و يتفق فى هذا  "لوبون "الجماعة، هذا ما عبر عنه  

                                       و غيرهما.              "دوركايم"املنحى مع ابن خلدون و 

 ظهور الرأسمالية و أثر "ماكس فيبر"درس  :ماكس فيبر، الدين أخالق عملية -

الفكرة الدينية في ظهورها، خاصة األخالق البروتستانتية و األخالق الكالفينية، و الحظ أن 

مناطق البروتستانت أكثر ثراء من الكاثوليك، مما يبين العالقة بين البروتستانتية و نمو 

 الرأسمالية، و يرى أن الرأسمالية الحديثة ال تقوم فقط على الربح، إنما على العقالنية التي

 و تهدف إلى النجاح أكثر من الربح، و تضع اآلخرة هي أساس  التي منها التنظيم و االنضباط،

النجاح، و أن النجاح في الدنيا يحقق النجاح في اآلخرة، لذا على الفرد أن ينضبط في عمله 

الدنيوي، مما جعل العمل يوصف بصفة القدسية، و هو ما يعد من أهم أخالق الرأسمالية 

كفعل اجتماعي، و الذي ال  فاألهداف الدينية هي التي تدفع إلى االجتهاد في العملالحديثة، 

 (1) يمكن فهمه و فهم دوافعه إال من خالل التحليل املعرفي.

و رغم توجه الفكر الغربي نحو العلمنة و اإلشادة بالعلم و معاداة كل ما هو ديني، فإن  

و العقيدة   هي مالحظة أثر الفكرة الدينية اتجه نحو فكرة معاكسة تماما، و" ماكس فيبر "

الدينية فى الحياة اليومية للناس، و ذلك من خالل القيم التى يحملها الدين، و التى يؤمن بها 

 الناس و يجسدونها فى حياتهم اليومية، و فى دراسته لنشوء الرأسمالية كنظام اقتصادي

و حركة اإلصالح الديني  العالقة بين ظهور الرأسمالية لىاجتماعي متكامل، حاول اإلجابة ع

التى أبانت عن البروتستانتية كحركة دينية إصالحية تحمل الكثير من القيم اإليجابية التى 

 حملتها الرأسمالية الحديثة.       

   و أسس ،و قد قدمت البروتستانتية الكثير من القيم، قيم العمل و قيم الضبط االجتماعي   

جديدة للعالقات االجتماعية و االقتصادية بين الناس، و لتحقيق هذا الهدف كان من  

و قاعدة  الضروري ترسيخ االعتقاد الجديد لدى الناس حتى يصير جزء من حياتهم اليومية،

و ال  "ماكس فيبر"لضبط أفعالهم و عالقاتهم، و هكذا ال يمكن فهم الفعل الديني عند 

 لرجوع إلى أصول نظرية الفعل عنده، ففى كتابه "مفاهيم أساسيةالضبط االجتماعي دون ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .368البر مارنز، مرجع سابق،ص  (1)
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فى علم االجتماع " قدم أسس تحديد الفعل االجتماعي، و التى بدأها بالفعل الغائي، و الذي  

يعني أن توقعات أفعال األفراد هي شروط لغايات عقالنية، ثم الفعل العقالني القيمي، الذي 

نفهمه من خالل االعتقاد الواعي فى قيم أصيلة أخالقية أو  جمالية أو دينية أو غيرها، ثم 

عل االنفعالي الشعوري الذي يتحقق بفعل تأثيرات راهنة و حاالت شعورية، ثم الفعل الف

 (1) التقليدي الذي يتحقق من خالل العادة التى درج عليها الشخص.

لخدمة ما   املتوقعة فالذي يقوم بفعل عقالني قيمي يؤديه بغض النظر عن  نتائجه   

 أو جمال أو تعاليم دينية أو غيرها من األمور  امة،يعتقده، و يبدو  له  على  أنه  واجب  أو  كر 

ذات األهمية، إذ دائما ما يكون الفعل العقالني القيمي متوجها وفقا ألوامر أو طلبات يعتقد  

 الفاعل أنها مفروضة عليه لذا تكتسب العقالنية القيمية نمطا خاصا.

نتائج  ستعانة بوسيلة لتحقيقو يكون الفعل عقالنيا غائيا ملا يوجه نحو غرض معين مع اال    

محددة، لذا يوازن بين الوسيلة و الغاية، و بين الغايات و النتائج،  و ال يكون الفعل عقالنيا 

 (2) قيميا إال فيما يتعلق بوسائله فقط.

و يمكن مالحظة الفعل االجتماعي فى أثناء العالقة التى يقيمها الناس فيما بينهم، هذه   

إلى أسس الفعل التى حددها، و إلى مجموعة من القيم و القواعد العالقة التى تستند 

 األساسية التى توجه الفعل، و توجه العالقات بين الناس.

و يرى بأن العالقة االجتماعية هي تصرف مجموعة من األشخاص فى تتابع متوافق بصورة   

تماعية تماما فى أن قيم تبادلية تبعا ملعناه و متوجه وفقا لهذا املعني، و تتكون العالقة االج

 جتماعي يمكن وصفها تبعا للمعني، و ما يميز هذا املفهوم توافر الحد األدنى منال فعل اال

    الفعل التبادلي لدى الجانبين، كما يمكن أن يكون املحتوى متنوعا مثل الصراع و العداء، 

  (3) التنافس. و  و الصداقة و التعاطف، و التبادل و الوفاء و املخالفة، و االتفاق

أما جوهر العالقة االجتماعية فيدور دائما فى محتوى املعنى املالحظ الحقيقي أو املتوسط،    

أو فى النمط التصوري البحت، فالعالقة االجتماعية سواء كانت فى صورة تكوينات اجتماعية 

 (4)مثل دولة أو كنيسة، أو جمعية أو زواج، فالفعل يتم فى تتابع متوافق مع مضمون معناه،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الهيئة املصرية القاهرة، ، ت، صالح هالل، مفاهيم أساسية فى علم االجتماعماكس فيبر، ( 4( )3( )2( )1) 

 .55.56. 54،صص، 2011العامة للكتاب، 
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فالدولة تنتهي سوسيولوجيا ملا تتبدد إمكانية تتابع أنواع معينة من الفعل االجتماعي املوجه 

تبعا للمعنى، فالعالقة االجتماعية يمكن أن تقوم بقدر توفر تلك اإلمكانية و تبلور املعنى 

كما  فعليا أو تقريبيا، كما يمكن أن تكون عابرة أو دائمة أو متكررة، أو لها القابلية للتغير،

يمكن لهذه العالقة أن تصاغ فى شكل مبادئ يحافظ عليها املشاركون بصورة مقاربة للمعنى، 

 و يوجهون فعلهم تبعا لها تقريبيا أو بصورة متوسطة.   

و هذا يعني أن للفعل قواعد تضبطه، قواعد تستند إلى التأييد االجتماعي، خاصة من    

 قواعد، فما معنى األفعال التى تقوم بها الدولة سوى خالل  املعنى املشترط الذي تحمله هذه ال

و قانوني،  ضبط األشخاص فى مجموعة من األفعال العقالنية املترابطة فى إطار إيديولوجي

 و إداري و ثقافي، و سياس ي محدد، فتراجع هذا الضبط يعني انتهاء الدولة. 

إلى مجموعة من الضوابط  و حتى الفعل االقتصادي الرأسمالي باملفهوم الفيبيري يستند  

بالتجانس بين  "ماكس فيبر"الضرورية، هي ضوابط الديانة البروتستانتية، هذا ما عبر عنه 

الكالفينية و الرأسمالية، فالكالفينية تضبط األفعال التى أسهمت فى تشكيل عقلية 

       التقشف الرأسمالي و ظهور النموذج املثالي و التى منها محبة العمل، و الكدح املستمر، و

 و عدم التبذير، و االدخار و االستثمار.

و تربية  "إن املشاركة فى الوظائف االقتصادية يفترض مسبقا ملكية الرساميل من جهة،    

 البارزة لعملية هذا ما يبين األهمية(1)باهضة الكلفة من جهة ثانية، و اإلثنين معا بشكل عام".

 الضبط االجتماعي التى تمارس اتجاه األفراد و هم يقبلون على ممارسة الفعل االقتصادي.

أن عددا كبيرا من مناطق أملانيا األكثر غنى و األكثر تطورا من " ماكس فيبر "و هنا يالحظ   

الناحية االقتصادية، و غالبية املدن الغنية، قد اعتنقت البروتستانتية منذ القرن السادس 

و هي حقيقة وضعت البروتستانتيين فى الظروف الفضلى من النضال من أجل الوجود  عشر،

االقتصادي، و من ذلك تساءل: ملاذا تظهر أكثر املناطق تقدما من الناحية االقتصادية 

 مؤهلة فى الوقت ذاته الحتضان عملية ثورية فى الكنيسة؟

لتى ينبغي أن تعزز امليل إلى ال شك أن التحرر من االقتصاد التقليدي أحد العوامل ا  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مركز اإلنماء بيروت،، ت، محمد علي مقلد، األخالق البروتستانيتة و روح الرأسماليةماكس فيبر، (1)

 .16،17القومي، د.س، ص،ص
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الديني التشكيك بالتراث الديني، و التمرد على السلطة التقليدية، و ال يعني أيضا اإلصالح 

شؤون الحياة، بل يعني استبدال القديمة منها بشكل جديد  نإزالة سيطرة الكنيسة نهائيا ع

من السيطرة، و هي تعني استبدال سلطة متراخية و غير موجودة عمليا بأخرى تخترق كل 

إن و  ميادين الحياة العامة و الخاصة، فارضة تنظيما للفعل شديد الوطأة و القساوة،

الكاثوليكية التى تعاقب امللحدين و املخالفين و تتسامح مع اآلثمين مقبولة  سلطة الكنيسة

كذلك كانت مقبولة فى نهاية و  فى أيامنا من جانب شعوب ذات مالمح اقتصادية حديثة جدا،

 و األكثر تطورا من الناحية القرن الخامس عشر فى املناطق األكثر غنى على األرض،

فسادا فى القرن السادس عشر فى  التى عاثت فى األرض سيةناالقتصادية، أما السلطة الك

جنيف و اسكتلندا، و فى نهاية نفس القرن فى انجلترا الجديدة، و لبعض الوقت فى انجلترا 

تمثل أكثر أشكال الرقابة الكنسية على الفرد إزعاجا، هذا ما كانت تشعر به شرائح واسعة 

نجلترا، و هو ما كان يشكو منه املصلحون و ا من طبقة األشراف فى جنيف و فى هولندا 

الدينيون فى هذه البلدان األكثر تطورا من الناحية االقتصادية، و لم تكن املسألة عائدة إلى 

قسمة السيطرة الدينية على الفرد، بل على العكس إلى ضعفها الشديد، و لكن كيف حصل 

اتها الوسطى الناهضة طغيان أن تحملت البلدان ذات االقتصاد األكثر تطورا، و معها طبق

  (1) الطهرية املتزمتة غير املعروفة.

 يتراوح  :أنماط الفعل االجتماعي و الضبط االجتماعي عند ماكس فيبر  -

الفعل االجتماعي بين العادة و التقليد، و هو مشروط باملصلحة، و الغايات املحددة، و كلما 

تصرف األشخاص عقالنيا و غائيا بأكثر صرامة كانت ردود أفعالهم على املواقف التى 

                يواجهونها أكثر تشابها، و زاد تشابه و انتظام  و استمرارية ضبط الفعل و الفعل اآلخر، 

و هذا التوجه تبعا للمصالح الشخصية  و مصلحة اآلخر ينتج عنه تأثيرات تتساوى مع تلك 

  (2) التى تتم محاولة فرضها من خالل املعايير و كثيرا ما تفشل املحاولة.

      و يعتمد استقرار املصالح على األخذ فى االعتبار مصلحة اآلخرين، و إال حدثت املقاومة،   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .66. 93،ص ص،نفس املرجع، (2) (1)
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 و تعرضت مصالح الطرف األول للخطر.

، هذا الفعل "ماكس فيبر"هكذا يتضح أن عملية الضبط موجودة فى صميم الفعل عند      

يتفق عليها الجميع و يحرصون على ضبط أفعال األفراد  الذي يستند إلى قواعد و قيم

 ضمنها، و إال حدث ما يسمي بتضارب املصالح و بالتالي اختالل التوازن االجتماعي.  

ثم أن كل نمط من أنماط الفعل تؤدي إلى نتائج هي انعكاس لخاصيات الفعل الصادر عن    

ر من خاللها أفراد املجتمع فى بعضهم األفراد و الجماعات، و عن خاصيات األفعال التى يؤث

ماكس "البعض، فهناك الفعل التربوي و الفعل االقتصادي و الفعل السياس ي، و يعتبر 

  أهدافهم، أن العالم هو نتيجة للفعل االجتماعي الصادر عن قرارات األفراد لتحقيق "فيبر

و أن فهم الفعل  لبنائية،و يتم اختيار األفعال فى ضوء إدراك الفاعل أو الفعل للمعوقات ا  

و كل أنماط الفعل  بها، ون االجتماعي يتضمن شرح كيف يقوم األفراد بالخيارات التى يقوم

تقوم بدور محدد من أدوار الضبط االجتماعي لألفراد، و يتم ذلك عن طريق التنشئة 

فعل  االجتماعية، فهناك الفعل التقليدي الذي نقوم به دائما، و الفعل العاطفى الذي هو

ال يكون مبنيا أحيانا على حسابات مبررة عقالنيا، كأن نميل إلى شخص ما و نؤدي له عمال أو 

خدمة بسبب هذه امليول العاطفية، ثم الفعل املوجه قيميا، أي الفعل الذي تكون له قيمة 

أولية لدينا، و له أهمية تسبق كل األفعال األخرى، و فى هذه الحال ال يهم ترتيب اآلخرين 

جماعة ألخرى، لفعل الذى أقوم به، فترتيب أهمية األفعال يختلف من شخص آلخر و من ل

 للقيام به. ثم الفعل العقالني الذي يكون هادفا، خاصة و أنه يعتمد على أكفأ الطرق 

و كل شكل من أشكال الفعل هذه تتطلب درجة ما من الضبط االجتماعي من أجل القيام     

هدف، فالشبان الكاثوليك مثال يعبرون عن ميل واضح للبقاء فى بها، مهما كانت طبيعة ال

املحترف، لكي يتحولوا فيه على األغلب إلى رؤساء عمال، فى حين يكون أمثالهم من 

البروتستانت مهتمين بالعمل فى املصانع، و يعملون كإطارات عليا، و يضطلعون باملهام 

الوظيفي أمر تحدده خصوصيات الذهنية و القطاع  اإلدارية، و ال شك أن اختيار املشاغل

التى تتأثر بخصوصيات الوسط املحيط، أي نمط التربية التى يرسخها املناخ الديني لدى 

بحث عن مبدأ االختالف فى املواقف هذه نالعائلي.. و بالنتيجة ينبغي أال الطائفة أو الوسط 

فى الطبيعة املالزمة فقط فى الظروف الخارجية املؤقتة تاريخيا و اجتماعيا بل أيضا 
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للمعتقدات الدينية و من داخلها، و بذلك تبدو عملية تداخل الضبط االجتماعي ذو 

و هو يبدو ذو  (1)الخصائص الدينية مع الضبط االجتماعي ذو الخصائص االقتصادية،

عن قيم الضبط "فيبر " خاصية عقالنية باملفهوم الفيبيري و نالحظ فى األمثلة التى يقدمها

االقتصادي التى تقدم لألفراد فى شكل قوانين اقتصادية تهدف فى األخير إلى تقويم السلوك 

 االقتصادي، و توجيهه وجهة عقالنية.

و من هذه األمثلة: تذكر أن االئتمان هو املال، إذا ما ترك أحدهم ماله بين يدي بعد انتهاء       

 ما يمكن أن أستفيده من ماله خالل أجلهه، فإنه يكون قد قدم لي فائدة املبلغ، أو كل 

أجلهه، فإنه يكون قد قدم لي فائدة املبلغ، أو كل ما يمكن أن أستفيده من ماله خالل هذا 

                     تذكر أن املال هو بطبيعته مولد و كثير اإلنتاج، و كلما زاد عدده زاد اإلنتاج الوقت..

ض ي على كل ما يمكنها أن تنتجه من نقود، و الكسب، و الذي يقض ي على قطعة نقدية يق

تذكر الحكمة الشعبية: "يدفع بشكل جيد من يدفع من مال غيره.." ال ش يء يسهم فى تقدم 

اإلنسان داخل املجتمع إال الدقة و االستقامة فى أعماله، و بالتالي ينبغي عدم إبقاء املال 

ة صديقك إلى األبد، فينبغي املستدان ساعة واحدة بعد املوعد املحدد و إال تقفل خزان

االحتراس أن تؤثر أكثر األفعال تفاهة على القروض املالية ألي شخص، إن صوت مطرقتك 

أشهر  فى الخامسة صباحا أو فى الثامنة مساء يجعل الدائن إذا سمع هذا الصوت يمهلك ستة

يدفعه إلى أخرى، أما إذا رآك تلعب البليار أو سمع صوتك فى مقهى خالل وقت العمل فذاك 

لم تكن مهيأ لتسديده، هذا يظهر أنك مهتم  لو املطالبة بماله، فهو يطلبه فجأة حتى و

بتسديد ديونك، و تظهر كشخص مدقق و شريف، ثم احترس أن تعتقد أن كل ما تملكه 

            و مداخيلك  يعود إليك إنه خطأ الكثيرين، و لتفادى ذلك اعمل حسابا دقيقا لنفقاتك 

تك، هذا يؤدي إلى نتائج حسنة، فالنفقات الصغيرة ستتراكم لتصير كبيرة، و يتبين و أرصد

ما كان عليك ادخاره، و أن تبديد الوقت بال جدوي كل يوم ما قيمته أربع بنسات يبدد يوما 

بعد يوم التصرف فى مائة ليرة استرلينية، و يخسر أكثر كل ما يدره املبلغ من فائدة إذا 

  (2) استثمره.

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     

 .27 .63ص ،صاملرجع نفسه، (2) (1)
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يمكن للفعل االجتماعي خاصة  :مفهوم النظام الشرعي عند ماكس فيبر -

ذلك فعال فى حالة  العالقة االجتماعية أن تتوجه تبعا لتصور وجود نظام شرعي، و يحدث

التطبيق الفعلي لنظام املعنى، و أن هذا التطبيق ال يعني مجرد انتظام مسار فعل اجتماعي 

فقط من خالل االلتزام بالتقاليد، أو مراعاة املصالح، فاملوظف ال يذهب إلى العمل ألنه 

 يمية.  عن مصلحته، إنما بسبب شعوره بالواجب بصورة عقالنية ق ااعتاد على ذلك، أو بحث

فمحتوى معنى عالقة اجتماعية يمكن أن نسميه نظاما فقط إذا كان الفعل موجها على    

مبادئ، و يكون النظام القائم فقط على دوافع عقالنية غائية أكثر ثباتا من النظام املوجه 

 و أن االنتقال من التوجه التقليدي أو العقالني الغائي  بقوة التقليد الناتج عن فعل معيش،

    (1)إلى نظام يقوم على اإليمان بالشرعية يكون متداخال فى الواقع. 

فأنواع، و يتم ضمانه داخليا بصورة انفعالية بحتة  "ماكس فيبر"أما النظام الشرعي عند   

من خالل الخضوع الشعوري بصورة عقالنية قيمية، عن طريق االعتقاد فى سريانه بشكل 

االعتقاد بأن بورة دينية داخليا بص هلزمة، كما يتم ضمانمطلق تعبيرا عن أعلى القيم امل

 .عواقب خارجية محددةاملصالح و الخالص يتحقق بااللتزام بذلك النظام، و بتوقعات 

فالنظام ملا يكون مضمونا خارجيا بفعل اإلجبار النفس ي أو البدني  املتمثل فى الفعل الذي    

لهذه الغاية هي اإلجبار على االلتزام بالنظام  تقوم به هيئة خاصة من األشخاص، تم تشكيلها

  (2)أو معاقبة الخروج عليه، كما يتعرض الخارج عنه إلى احتمال التعرض للوم بصورة عامة. 

هذا يبين العالقة املتالزمة بين الفعل االجتماعي متعدد األغراض و عملية الضبط    

نظام الشرعي، و اللوم و العقاب من االجتماعي، هذا الضبط الذي يشتد إذا كان مرتبطا بال

 و الطرد.   وسائل الحفاظ على النظام و على انضباط األشخاص، و مثل ذلك املقاطعةقبل 

و كما يفرض التنظيم    :السلطة و الضبط االجتماعي عند ماكس فيبر -

التنظيم السياس ي باعتباره تنظيما سلطويا التهديد و اإلجبار البدني لتطبيق النظام، فإن 

اإلجبار النفس ي عن طريق منح أو منع أمور مقدسة لضمان  يفرض الخاضع للسلطة الدينية

 (3) أنظمته، خاصة إذا كانت تحتكر الحق الشرعي فى استخدام اإلجبار الديني الكهنوتي.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .18،19،61 ،26،صص،املرجع نفسه،  (3) (2)( 1) 
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تصير عملية الضبط االجتماعي الديني حكرا على مؤسسة واحدة، تحدد قواعد  و هكذا  

الضبط و قواعد الجزاء و العقاب، و تحدد الفعل املقبول و املرفوض، و هذا يعني أن أفعال 

األفراد تكون منمطة فى توجه فكري و إيديولوجي و اجتماعي محدد من قبل املشرفين على 

 . فرض على الجميعمن أشكال السلطة ي ، فهناك شكلاملؤسسة الدينية

السلطة تمتلك القوة، قوة القوانين، و قوة تطبيقها، و قوة فرضها، و لها من الحجة ما ف   

و تعني القوة إمكانية إنفاذ رغبة  ،يجعلها تقنع الكثير بضبط أفعالهم تبعا لتوجهات السلطة

ما ترتكز عليه تلك اإلمكانية، داخل عالقة اجتماعية ضد رغبة الرافضين لها بغض النظر ع

مجموعة  ع بصورة سريعة و تلقائية و آلية لدى نصياال و تعني السلطة إمكانية فرض ا

و ذلك  بناء  على عملية ضبط ممارسة، و يشمل مفهوم االنضباط  محددة من  األشخاص، 

 التمرد على طاعة الجماعة دون نقد أو مقاومة. 

يمكن ألي سلطة أن تفرض الضبط الذي ترغب فيه دون تهيئة الظروف املناسبة  و ال   

               و االجتماعية لذلك، و من ذلك إحداث التغيير املناسب لتوجهات السلطة السياسية

 و الدينية، و باختصار إحداث نظام ضبط و تغيير مناسبان ملشروعها الوطني.

ات العاملية، و بخالف دوركايم ربط بين الدين و التغير مختلف الديان" فيبر "لقد درس   

فى أن الدين ال يمثل بالضرورة قوة محافظة، إذ أن بعض  "ماركس"االجتماعي، و خالف 

   التعاليم الدينية أحدثت تحوالت مثيرة مثل البروتستانتية مدفوعة بالرغبة فى خدمة هللا، 

لكن الديانات فى الصين و فى  (1)ية اإللهية، و كان النجاح املادي عالمة من عالمات العنا

الحضارات القديمة لم تؤد إلى تغيير اجتماعي جذري، بل أبطأت عجلة التغيير، فالهندوسية 

تؤكد على قيم الهروب من العالم املادي و التحليق الروحي، و أما الواقع املادي فهو يستر 

سية إلى العزوف عن و الهموم الحقيقية التى على البشر التوجه إليها، كما دعت الكونفوشي

 (2) صادية باملفهوم الغربي، و دعت إلى االنسجام مع العالم ال السيطرة عليه.التنمية االقت

و القيم  ،البدوية و فى دراسته لإلسالم الحظ بأنه زاوج بين القيم التجارية و قيم الفروسية   

باستمرار  ةالتقليديالصوفية املعبرة عن عواطف الجماهير و حاجاتها، و قد أسهمت القيم 

نزعة الوالء القبلي األبوى لشخص السلطان، و ليس للمؤسسات و السلطة اإلسالمية في 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .583،584أنطوني جيدنز، مرجع سابق، ص،ص (2()1)
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الوالء و الطاعة للحاكم الذي يمركز القرارات فى شخصه مدعيا  "فيبر"الجديدة، و سماه 

أنه ظل هللا فى األرض، مما يتعارض مع العقالنية، و بذلك رأى تعارض اإلسالم مع روح 

الرأسمالية و نشوء املؤسسات بسبب تأثره بالقيم البدوية، و التحالف بين السلطان 

 ( 1)والعلماء.

 تماعي يفرض نموذجا من الضبط خاص به، فالقاعدةو بذلك نالحظ أن كل مشروع اج  

األساسية هي وجود حالة الضبط التى تستند إلى ديانة أو شبه ديانات أو إيديولوجيات معينة 

علمانية أو غيرها، و أن حالة الضبط تتطلب تغييرا اجتماعيا مناسبا لها حتى تضمن قبول 

 الحرص فيذ حاالت التغيير املرغوبة عن طريقاملواطنين لها، ثم تليها املرحلة الثانية و هي تن

على عملية الضبط و على استمرارها، فال يمكن تنفيذ حاالت الضبط دون تغيير العقليات 

 و املعنوى على األفراد. و النفس ي الضغط املادي  ممارسةأوال، أو 

اقع االجتماعي للمعتقدات الدينية: -  هو ارنست ترويلتش، خضوع الو

علماء االجتماع الديني، درس إشكالية سيطرة املعتقدات الدينية على  فيلسوف و أحد

العوامل غير الدينية، و تساءل: إلى أي مدى يحصل ذلك؟ و إلى أي مدى تخضع مختلف 

قضايا املجتمع للنظم و املعتقدات الدينية؟ و لإلجابة جمع كما هائال من املادة التاريخية، 

العلمية، و درس مشكالت محدودة باستعمال النموذج  الذى جمع املادة "ماكس فيبر"عكس 

بمالحظة تأثير كل العوامل الفاعلة التي تمكنه من اكتشاف موقع  "ترويلتش"املثالي، و قد قام 

الجماعات الدينية و تحديدها في الكل االجتماعي، و في كتابه " التعاليم االجتماعية للكنائس 

و تكيفها و تأثيرها في التنظيم االجتماعي، و تساءل:  املسيحية" درس أصل املسيحية و تطورها

إلى أي مدى استطاع الفكر املسيحي أن يحدد التطور االجتماعي في العصور الوسطى؟ 

                   و تأثيرا إنسانيا من ناحية السالم  فالحظ تأثيره في الجانب الشخص ي و يقصد األخالقي،

     و الطوائف الدينية، و اعتبر الكنيسة  الجماعات الدينية و التآخي، و قاده ذلك إلى تحليل 

     فأما الكنيسة فهي مؤسسة تعليمية متكيفة تسيطر على العالم  ،و الطائفة نماذج مثالية

 و أما الطائفة فهي مرتبطة بالطبقات الدنيا تشجع على التطرف و الخضوع  و يسيطر عليها،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .582نفس املرجع، ص  (1)
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 اعتبر الكالفينية و الرأسمالية ناقلتين للقيم  و  لإلنجيل و ترفض الحلول الوسطى مع العالم،

 ( 1) العمل. و قيماألخالقية و الروحية 

افق الروحي - يتعارض مضمون  :جورج زيمل، الدين، التفاعل املادي و التو

الدين عند زيمل مع دوركايم، و يعتبر أن املجتمع يقوم على عدد كبير من التفاعالت بين 

  الدين نوعا من التفاعل االجتماعي، و الحياة فى املجتمع هي إحديو بذلك يبدو  األفراد،

 جذور الدين، و يتطلب إنشاء الدين شكال من العواطف تتمثل فى التقوى فهي التى تولد  

 الدين ال العكس.

 و تبدو أهمية فكرة زيمل فى االنتقال من الدين إلى التدين، و تأكيده على أن كل تعبير عن  

التقوى ال يولد دينا بالضرورة، فيمكن للشخص أن يكون تقيا دون دين يؤمن به، تماما كما 

  (2)يستطيع أن يكون فنانا دون عمل فني. 

بين الدين و التدين، فالدين تجربة ذاتية، و يتم االنتقال من الدين إلى  "زيمل"و قد ميز     

التدين عبر مفهوم الورع، و الورع مثير للروح إثارة تسمح للروح البشرية بأن تضفي عليها 

            الروابط االجتماعية مع اآلخر، و هذا يعني اكتشاف قيمة الشبكات الجامعة العاطفية 

د الدين على هذه الشبكات العاطفية نسيجا مكثفا من العالقات، فيتحول و الروحية، و يم

الدين مجاال قويا للتالحم، و لتجاوز  التدين إلى ممارسة اجتماعية، يجد املجتمع فى

 (3) االنقسامات و التنافس الفردي.

ما يتدخالن بقوة فى عملية ضبط أفعال األفراد، ه "زيمل"و هناك عامالن أساسيان عند      

الورع و الروابط االجتماعية، فالورع تجربة ذاتية يوجد فى العالم الداخلي لألفراد و هو 

النظرية  مستمد من الدين، من العقيدة الدينية التى يؤمن بها الفرد  و التى تشكل القواعد

للدين، أما الروابط االجتماعية فتعطي دفعا آخر لعملية التدين، تنطوي على حرص 

 تطبيق قواعد الدين، و الحفاظ على ممارسته، ألنه يحفظ استقرار الجماعة،الجماعة على 

 و بما أنه عامل قوى فى االستقرار االجتماعي فهي تمارس عملية الضبط من خالله اتجاه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 403 - 401(  هاري البر مارنز، مرجع سابق، ص،ص1)

  .38، 35( جان بول ويليم، مرجع سابق، ص، 2)

 .64( سابينو أكوافيفا أنزو باتش ي، مرجع سابق ، ص، 3)
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ية و االجتماعية التى تشجع االلتزام بقواعد األفراد، ضبط يظهر فى نشاط الشبكات العاطف

   .لجماعة، و تزجر املنحرفين عنهماالدين و قواعد ا

االجتماعي،  و  أما التدين فله أبعاده التى هي االعتقاد و املمارسة و املعرفة و االنتماء الديني  

الذي نقصد به االنتماء إلى جماعة اجتماعية قائمة على أساس عالقات اجتماعية مستمرة، 

 و لها ديانتها الخاصة.

 فاالعتقاد الديني هو أشد صالبة من املمارسة الدينية و االنتماء الديني، إذ يمكن لألفراد     

روا املمارسات الدينية، و يستدعى أن يستمروا فى إيمانهم حتى و لو انحرفت أفعالهم، أو هج

           االعتقاد الديني تشكيل أنظمة ثقافية شاملة، أو أنساقا من القيم االجتماعية الشائعة،

 مدارسو مؤسسات دينية، و جماعات دينية، و عائالت و و مؤسسات اجتماعية ترعى ذلك، 

و ممارسات اجتماعية  عقلية، قادرة على نقل مضامين االعتقاد الديني و تحويله إلى عوائد 

 و مواقف أخالقية.

حاجات إنسانية، و االعتقاد عالم رمزي يملى عن طريق ل االستجابةفالدين هو نظام من    

يلبي حاجة نظرية و إنسانية لالكتشاف و املعرفة، أما االنتماء فهو و االحتضان االجتماعي، 

ة و الخلقية، و تعزيز مؤسساتي لنظام نظام من الرقابة االجتماعية للضوابط اإليديولوجي

 ( 1) االعتقاد و للتجربة الدينية.

مجمل املواقف التى تميز االنضمام إلى جماعة من مؤسسة ذات طابع ديني، أو مجمل  و هو  

آليات االنضمام و االنخراط و املشاركة الشكلية فى حياة الهيئة، و االنتماء الديني أكثر شموال 

من املمارسة الدينية، فهو يعني تبني الواجبات التى يتكيف معها طوعا و عن وعي، و التى تعبر 

 (2) لوالء الصريح.عن ا

أحد منظورات التحليل التى تستند  :معاني الرموز الدينية التفاعلية الرمزية و  -

التنشئة االجتماعية فى معرفة و تفسير الفعل االجتماعي و خلفياته، و فهم القواعد التى  إلى

تحكم التفاعل االجتماعي استنادا إلى فهم املواقف االجتماعية و الحياة اليومية، مستعينة 

 و املعني، فى ذلك بمجموعة من املفاهيم منها االتصال باعتباره جوهر التفاعل، و الرمز 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .64،84، ص،ص رجعامل ( نفس2)( 1) 
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و التوقعات و الفعل، و األدوار و التفاعل و مفهوم اللغة، و قد جاءت نتيجة للمذهب       

 النفعي األمريكي الذي يركز على أهمية الفعل و العمل بدال من األمور غير امللموسة. 

كيفية التفاعل و كيفية إنتاج املعني الذي تدرس التفاعلية الفعل االجتماعي ملعرفة  و    

يريده املتفاعلون و يريدون إيصاله إلى اآلخرين، و طرق إقناعهم و أشكال الفعل التى 

    يسلكونها ألجل تحقيق أهدافهم.

 و الرمزية هي القدرة التى يمتلكها اإلنسان لتجاوز الظاهر املادي لألشياء، و من أجل إرساء   

 املجموعة بداللة تلك اللغة، ثم الرتباط هذه املجموعة بجماعة أكبر منها،لغة مفهومة لدى 

إنها ال تدخل و و متجاوزة لهم، إذ تكون هذه الجماعة مدنية أو متأثرة بدعوة دينية أو روحية، 

 ( 1) أي أثر على وظيفة الرمز.

عن داللة املعنى  و هناك إجماع على أنه يعتبر رمزا الش يء الذي يحمل معني غير مرئي بعيدا   

  ( 2) الذي يستنبطه، و بالضبط ذلك املعني الخفي الذي يضفيه اإلنسان على املعنى األول.

و كل عملية رمزية مشروطة بكل اجتماعي، و ثقافي، و ديني، تبرر وجودها و تفسيرها للرموز 

ي من من خالله، فتبين الحالل و الحرام، و الس يء و القبيح، بمعنى وجود رصيد اجتماع

 و مبرراته.   التجارب و الخبرات و املعارف التى تعطي معني لتلك الرموز، و تحدد قواعد الفعل 

فيمكن أن تربط الرموز الدينية بجملة التراث العقدي الداخلي الذي يمنحها معنى خاصا،    

حسب بالفضاء الثقافي الذي تشكل فيه التراث الديني، و يبقي تحليل الرمز الديني بتربط و 

يحشد  السياق الثقافي، فيمكنه أن يكون متعدد الدالالت و املعاني، و اإلنسان هو الذي

  املحددات التى تكون العملية الرمزية.

هكذا فعملية الضبط االجتماعي تعتمد على مجموعة من الرموز الدينية النظرية و العملية   

ه القواعد، و تحرص عليها، كما يتفق عليها الجميع، إذ تفرض الجماعة حالة االلتزام بهذ

تعلم األفراد كيفية فك هذه الرموز و فهمها و كيفية االلتزام بها، و تعلمهم كيفية التفريق 

و غيرها، و أهمية كل مجال من هذه املجاالت  بين الرموز املختلفة الدينية و الثقافية و الفنية

 فى سلم القيم االجتماعية.

 هذا ما يجعلنا نتحدث عن تأويلية الرموز، و قد تحدث "ك،يونغ" عن التماثل بين النموذج  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .247،248ميشال ميسالن، مرجع سابق،ص ص ( 2)( 1) 
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املرور من الوظيفة الرمزية املستنبطة داخل الروح اإلنسانية إلى األصلي و الرمز.. فكيف يتم 

النتيجة العملية الرمزية، و كيف السبيل إلى املصالحة بين دور الرمز الديني مع الدور 

             (1)التفاعلي الذي يعترف له به علم نفس البواطن؟

يمكن أن يكون فى تعدد فهم الرموز من ثقافة ألخرى، و ربما من مجموعة ألخرى،  و الخلل  

 األشخاص لذا تجتهد الجماعة فى توحيد معاني الرموز باستمرار، و رغم ذلك تجد الكثير من

و يستعملون الرموز  و باسم الحرية الفردية يعطون معاني أحيانا متناقضة للمعنى األول،

ل يكمن فى كيفية استبطان الرمز، الذي ينعكس على كيفية تطبيقه بطرق متناقضة، و الخل

 أو ممارسته فى الواقع.           

فلم تتخذ العديد من الرموز معنى دينيا إال بمحددات ثقافية و عقدية متسقة مع تقليد   

سائد، ذلك أن الكتابة و الرمزية اليهودية و املسيحية التى تمنح معنى محددا و أصيال 

مات تصير الحقا رموزا دينية، يستلزم الحقا معرفة مدلوالتها كما هي معيشة فى ضوء لعال 

   (2) تجربة الجماعة املؤمنة فى أصولها الثقافية و فى ترابط التفسير.

                                                 :الظواهرية،العالم املرئي و الالمرئي في تحليل الضبط االجتماعي -

               ،"جون بول سارتر"و من وجودية  "لهوسرل "طورت الظواهرية من األعمال الفلسفية ت

فاندمجت فى تحليل الظواهر فى العلوم االجتماعية  "ألفريد شوتز"و انتشرت بفضل جهود 

بتحليل الوعي الفردي، و هي تلتقي مع اإلتنوميتودولوجيا و التفاعلية الرمزية، و تختلف مع 

الوظيفية فى أنها تتوجه نحو التحليالت الكيفية و البحث فى معاني األفعال، محاولة لفصل 

 .تتحكم فيها عتقاد بوجود قوانين خاصةالظواهر االجتماعية عن الظواهر الطبيعية لال 

         ترى بأن الظواهر االجتماعية هي نتاج تفاعل األفراد فيما بينهم، و تؤكد على مالحظة و    

و دراسة النشاط اإلنساني اليومي الذى هو أساس املعرفة العلمية،  و هو عكس التوجه 

تى ترى بأن بلوغ املوضوعية و بناء الذى تدعو إليه الوضعية و الوظيفية و غيرهما، و ال

و املعرفة العلمية، عن طريق وصف  القوانين العلمية يستدعي الفصل بين املعرفة العامية

 واقع الحياة اليومية لألشخاص كما يعيشونها و يفهمونها ويفسرونها ال كما توصف و تفسر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .263. 260، صص،،نفس املرجع (2) (1) 
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من قبل الباحثين، و مصدر هذه املعرفة االستجواب و اإلستماع لألشخاص العاديين الذين  

هذه الخبرة فى    يروون خبراتهم املتراكمة و تفاعلهم املستمر مع غيرهم و مع بيئتهم، و تتكون 

هي عناصر  حياتهم اليومية من خالل عملية التنشئة االجتماعية و تراكم املعارف السابقة، 

 (1) مواقف األفراد وتفسيراتهم للواقع. تحدد

أما فى دراسة الظاهرة فيمكننا الكشف عن هذه العوامل باالتصال بمختلف الفاعلين        

الذين يمارسون شعائره بانتظام، و مالحظة كل أشكال  فى املجال الديني و املشرفين عليه،

     و كيفية تفاعلها  الجماعة الدينية،التفاعل و االتصال، و أشكال املبادالت التى تتم داخل 

و اتصالها فيما بينها، ثم محاولة تفسير هذه العالقات دون تأويل ندخله عليها، تفسير يمس 

و العالقات التى نشأت  و تدعمت بفعل  مختلف أشكال العالقات داخل هذه الجماعة،

 الفكرة الدينية. 

الضبط االجتماعي من خالل الدين فى املجتمع إن دراسة الظاهرة الدينية و منها ظاهرة      

من املنظور الظواهري يفرض علينا منهجية تستجيب لهذا التوجه، فالضبط االجتماعي 

باعتباره فعال أساسيا داخل املؤسسة الدينية ال يتجسد إال بمجموعة من الشروط منها 

ثم  ة االجتماعية،إيجاد اإلنسان القابل و املستسلم لهذا الضبط، و هذا يكون بالتنشئ

بوجود مؤسسة دينية لها انتماء عقدي محدد بوجود علماء الدين، و بوجود شرائع نظرية 

الشرائع، التى تتجلى فى تطبيق هذه و بأمثلة عملية تشرح كيفية  تتمثل فى الكتاب املقدس،

قواعد  الجزاء و العقاب، و بالتفاف املجتمع حول هذه القيم لضمان تطبيق و استمرار 

عملية الضبط، و يتحقق ذلك بعملية التفاعل املستمر بين األشخاص داخل الجماعة 

و التأثر، هذا ما يزيد عملية الضبط  الدينية بكل ما تتضمنه من عمق العالقة، عالقة التأثير

أهمية باعتبارها األداة األساسية لعملية التفاعل، ثم أن هذا الضبط يتأثر بالخبرات 

يتصلون و يستجيبون و يبنون قواعد الضبط بناء على خبراتهم السابقة، السابقة، فاألفراد 

هذه الخبرات التى تتأثر بدورها بعملية التنشئة االجتماعية التى تكسب األفراد مختلف 

الرموز الدينية و املعاني ذات العالقة بعملية الضبط، و التى يستعملونها فى حياتهم اليومية، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يوان املطبوعات دالجزائر، ،دليل مصطلحات علم اجتماع اإلعالم و االتصال، ناصر قاسيمي( 1) 

 .43. ص 2016، 1،ط الجامعية
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و يعتبر الواقع اليومي املعيش موضوع دراسة العملية االتصالية داخل املؤسسة بمالحظة 

 عملية التفاعل اليومية.

فى كتابه علم األديان مثاال عن التحليل الظواهري للظواهر  "ميشال مسالن"و يقدم     

الدينية، فالظواهرية تعني تحليل أمر متجل للوعي، و هي ليست ظاهرة مرادفة لش يء 

محسوس إال بفضل الوعي، فالظاهرة هي موضوع متعلق بالذات املنتسبة ملوضوع ما، من 

وضوع و الوعي و الذات، إذ االنطباع هو هنا تبدو أهمية االنطباع الذي يميز العالقات بين امل

و املوضوع فى  شكل ولوج الوعي للواقع، و الظواهرية هي تفسير لعالقة التغاير بين الذات 

  (1) .شةمستوى تجربة معي

و فى دراسته للظواهر الدينية ال يكتفى الظواهري بالجرد املنظم لألنماط الدينية، فمنذ      

                 رج ضمن حياة الذات، التى تدمجها ضمن تاريخها الخاص،أن يالحظ الظاهرة فهي تند

و انسجامها شبه  و ضمن تجربة معينة، هذا يعني التطرق إلى مشاركة الذات مع موضوعها 

  (2) الكلي مع العالم.

الظاهرة الدينية ينتمي إلى ميدان العلم، و ليس إلى ميدان ب الخاص ثم أن خطاب اإلنسان     

يمان، فليس شرطا أن يكون املرء مسلما حتى يفهم اإلسالم، و ال بوذيا حتى يفهم البوذية، اإل 

 فالظواهرية ال تهتم إال بالظواهر، أي بما يتجلى، فليس ثمة ش يء وراء الظواهر.

و ال يوجد عالم منتظم خلف املرآة، إذ يكتفى الظواهري باملالحظة و محاولة الفهم رافضا    

شياء، و داخل الذات، أو  فوق  األشياء، و هكذا  فالظواهري ال يري هللا، و هو التيه داخل األ 

لديه ليس بالذات و ال باملوضوع بما أنه ال يتجلى، و بالتالي ال يمكن فهمه، و ليس بإمكان 

الظواهري اإلملام باإللهي إال عبر اإلنسان الذي يعيش الظواهر و األنشطة الدينية، فهي 

جابة التى يقدمها اإلنسان عن تجلى أمر مقدس أو عن تجربة وجودية تستطيع تحليل اإل 

 (3) يعيشها.

و بهذا املنطق فالضبط االجتماعي هو ممارسة يومية، و أن خطاب اإلنسان فى الضبط       

 االجتماعي ينتمي إلى ميدان العلم أيضا، إذ يمكن ألي شخص أن يستوعب قواعد الضبط

  و غيرهم. دين،المن علماء   سرة و هذه القواعد التى يتلقاها من األ االجتماعي و يلتزم بها، 
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  .171،170،ص ميشال مسالن، مرجع سابق، ص(3( )2)( 1) 
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و إذا حاولنا االستمرار مع الظواهرية فإننا نضطر إلى التوقف عند بعض املراحل في دراسة     

الظاهرة الدينية، فإذا كانت الظواهرية تهتم بما هو ظاهر فتصفه كما هو، فإن الظاهرة 

              انيرتبط بها تتعلق فى شطرها األول بالالمرئي، فاهلل و عالم الغيب غير مرئي الدينية و ما

العالقة، لذا  دون تعقيدات تحول دون سالسة هذه انمرئي مااإلنسان كأنه ماو يتعامل معه

و يصفه                    و كيف يفهمه تلجأ الظواهرية إلى اإلنسان فتالحظ كيف يري عالم الغيب،

، ، فالضبط االجتماعي املستند إلى فكرة دينية يستمد قواعده من نصوص شرعيةو يفسره

هي أصال من عالم الغيب، فكيف تتجلى لنا لحظة الخشوع التى هي فى األصل متمركزة فى 

بال شك فإن العالم الداخلي لألفراد، هذه اللحظة التى ال تتكرر كل يوم لدى األفراد، و 

؟  ثم كيف يصل األفراد لحظةهذه الكيف يصل األفراد إلى ف محركها ذلك العالم الالمرئي،

تناع بقواعد الضبط االجتماعي؟ و ما هي لحظة االستسالم؟ و هل هناك االق إلى لحظة

مؤشرات يمكن مالحظتها؟ هل الخوف دافع لذلك؟ و هل الرغبة فى الحصول على الرضا 

 االجتماعي؟  أو على الرضا األخروي؟                                                                                    

نريد أن نقول أن الدين و املمارسة الدينية مليئة بالرموز غير املتجلية، فكيف يمكن   

 بما ال تهتم الظواهرية إال بالظواهر، أيمالحظتها و دراستها باستعمال املنهج الظواهري؟ ف

  يتجلى، و ليس ثمة ش يء وراء الظاهرة، و ليس علينا النظر وراء املرآة للكشف عن العالم،  

األشياء أو التحليق  و كتفى باملالحظة و محاولة الفهم، و ترفض التيه داخل الذاتو هي ت

كإله، أو العبور تحتها كحيوان، إنما السعي إلى فهم موضوعي، عبر تجربة عيش  هافوق

متجلية، فكل دين هو تجربة معيشة و الذي يختفى أحيانا عن التحليل، فكيف السبيل 

       يمكن إال أن يكون مادة إيمان، فالظواهري ال يرى هللا، خفي، الذي الللحديث عن ذلك امل

(، 1) و هو ليس ذاتا و ليس موضوعا بما أنه ال يتجلى، فاهلل ال يتراءى بشكل يسمح لنا بفهمه

و الحديث عنه في خطاب مفهوم، فإذا كان انكشافه عبر تجل أو رسالة أو شريعة فإن تحليل 

الذي يصوغ معتقدا حوله، و ليس بإمكان الظواهرية اإلملام ذلك اإليمان يتعلق بالالهوت 

باإللهى إال عن طريق تجربة اإلنسان في العبادة، و الذي يعيش الظواهر و التجربة الدينية، 

  (2) و اإلجابة التي يقدمها اإلنسان عن أمر مقدس.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .173،172 ،صص  املرجع،نفس ( 2( )1) 
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الدراسة امليدانية، دور املسجد و اإلمام في عملية الضبط  -

ركزت على دور املسجد  2016التي أجريت عام  قبل ذلك نشير إلى أن الدراسة   :االجتماعي

و اإلمام في عملية الضبط االجتماعي في املجتمعات املعاصرة، و هو مركز اهتمامنا في ثنايا 

 ينتمون  بصفتهم مسؤولين عن املساجد، إماما، 54 هذا الكتاب، و قد تم اختيار عينة من

و يتفاعلون مع أفراد املجتمع، سواء داخل  الجزائرية و األوقاف الدينيةإلى قطاع الشؤون 

إناثا، بصفتهم رواد املساجد  220ذكورا و  220مصليا منهم  540املساجد أو خارجها، و 

و يتفاعلون معهم كما يتفاعلون مع يتواصلون مع األئمة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، 

  بعضهم البعض، و قد أجريت الدراسة على مجموعة من مساجد واليتي الجزائر العاصمة 

مسجدا بوالية البليدة، و استغرقت  18مسجدا بوالية الجزائر، و  32و البليدة، حيث بلغت 

 الدراسة أكثر من سنتين استعملنا فيها تقنيتي االستمارة و املقابلة. 

لم نتطرق إلى جنس املبحوثين، ألنه يشترط في  :تحليل نتائج الدراسة امليدانية -

 أن عدد كماكما هو معلوم في الشريعة اإلسالمية كي يؤم الناس أن يكون ذكرا،  اإلمام،

من  املبحوثين من واليتي الجزائر العاصمة و والية البليدة يعتبر تقريبا متماثال، و أن أغلبهم

ثقافية و االقتصادية التي شهدها املجتمع -التحوالت  السوسيو ل عايشوا جيل االستقال

                                                           الجزائري منذ االستقالل إلى اآلن، و انعكست على شخصيتهم و انطبعوا بآثارها. 

    ،فردا يملكون شهادات جامعية 34ملبحوثين أي امن %  62.9و من البيانات نالحظ بأن     

 املبحوثينأفراد من  5% التي تمثل 09,3فردا لهم املستوى ثانوي، كما أن  15% أي  27,8و أن  

 . املبحوثينذوي املستوى املتوسط، بينما ينعدم املستوى االبتدائي عند 

يم التعليم و مجانيته فقد استفادوا من سياسة تعم و بحكم أنهم من جيل االستقالل   

ليصلوا حتى التعليم الجامعي و منه إلى اإلمامة، و هذه املكانة العلمية و الرتبة الوظيفية 

ذات أهمية خاصة من حيث تكليفها كهيئة دينية يوكل إليها عملية التنشئة االجتماعية، 

تحقيق  توجيه أفعالهم وفقها و بالتالي بغرس قيم املجتمع في نفوس األفراد و ضبط و

االستقرار االجتماعي، خاصة أن أغلبية األئمة يتمتعون بخبرة كبيرة في مجال عملهم التي 
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اكتسبوها باملعايشة اليومية للتغيرات االجتماعية و الثقافية و معرفة أسلوب الحياة 

                                                    الحضرية و أنماطها مما يسهل عليهم التعامل مع األفراد.

عدد الذكور من املبحوثين  فإن، هذا فيما يخص األئمة املبحوثين، أما فيما يتعلق باملصلين   

يماثل عدد اإلناث، فبعدما كان الحضور إلى املسجد سابقا مقتصرا على الذكور فقط 

كبيرات  وةقصدها بعض النست تلظروف اجتماعية ثقافية، ماعدا صالة الجمعة التي كان

                     سن، نرى اليوم اإلناث بمختلف أعمارهن و مستوياتهن يقصدن املساجد في الجمع ال

و خالل أيام األسبوع للمشاركة في مختلف النشاطات الدينية التي تقام باملسجد،  و األعياد

إضافة إلى أن الوصاية فتحت منصب املرشدة الدينية املخصص لخريجات املعاهد الدينية 

 العليا ملمارسة تلك النشاطات و اإلشراف عليها لنساء األحياء القريبات من كل مسجد. 

الدين و املؤسسة الدينية و دورهما فى تحقيق االستقرار ة بين و في بحثنا عن العالق   

املسجد يمتاز بصفة التقديس كمؤسسة دينية،  و يعتبر أهم هيئة في أن االجتماعي لوحظ 

ضبط و تنظيم و توجيه أفعال األفراد والجماعات، وبالتالي حفظ املجتمع وضمان 

فهو يسعى إلى تحقيق البعد الناس، وظائفه العديدة فى حياة  استقراره، و ذلك من خالل

 بوجود خالق اإليمان أساس على املبني% من األئمة املبحوثين، 90,7الروحي كما يؤكده نسبة

 ويدخلوا رضاه لينالوا و أمرهم باتباعها، شرائع لهم بعبادته وسن وأمرهم الخلق خلق للكون،

 ورجاؤه منه وخوفه هلل والؤه فيكون  ذلك الهدف، نحو ونشاطاته طاقاته جنته، فيوجه الفرد

 مما  يشعره بالقرب منه،هللا،  وجه بها وباطنها قاصًدا ظاهرها وأعماله أخالقه وكل فيه،

الرقابة في السر و العلن على الفعل التى تمتد إلى الخوف من العقاب  فتتولد بداخله

ماش ى مع القيم األخروي، و بالتالي تصير سلطة روحية تمكنه من ضبط نفسه و أفعاله بما يت

الدينية، كما يعمل على االتصال بإخوانه من أفراد مجتمعه و السؤال عنهم وتقوية الروابط 

                 لتحقيق التضامن االجتماعي بجمع التبرعات و الزكاة ، فيسعى االجتماعية فيما بينهم

املرض ى واليتامى، و الصدقات وتوزيعها على مستحقيها من املعوقين و الفقراء واملعوزين و 

و الطمأنينة واألمان االجتماعي،  فيشعر بروح الجماعة واالنتماء إليها و بالراحة النفسية

               فاملسجد بهذه األبعاد يسعى إلى إعداد فرد متكامل البناء من النواحي النفسية الروحية

بالحفاظ على  اآلخرينو العقلية و الجسمية، و لتوطيد العالقة بينه و بين خالقه و مع 
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و ذلك  ،النسل  و املال و الكليات الخمس و هي حفظ  الدين و حفظ النفس، و حفظ العقل

  بهدف تحقيق االستقرار االجتماعي.

االجتماعية  روحية و الدينية و التربوية وإن املسجد من خالل األبعاد التي يسعى لتحقيقها ال  

االستقرار  ليتحقق بذلكإلى إيجاد الفرد املنضبط روحيا و نفسيا و سلوكيا يهدف 

       رقابة ذاتية على الفعل في السريولد في الفرد  ذلك ألن البعد الروحي و الديني  االجتماعي،

قوي الروابط في التربوي و االجتماعي و العلن، فتبعده عن االنحراف السلوكي، أما البعد

                   حقق التضامن االجتماعي و االستقرار االجتماعي.ي أفراد املجتمع، و االجتماعية بين

 أساس على القائمو يعمل املسجد على تحقيق الصفاء الروحي للفرد مهما كان سنه،      

                اإليمان باهلل الذي يوجه حياة الفرد كي ينال رض ى هللا تعالى في الحياة الدنيا و في اآلخرة 

و يدفعه لالبتعاد عن  و يدخله جنته، و بالتالي يصبر على كل مكروه يصيبه في هذه الحياة،

تقوية الصالت و الروابط مع أفراد مجتمعه و مع املجتمعات  يوجهه نحوو  األفعال، املنحرفة

 التي تشاركه عقيدته.

الفرد و املجتمع، فهناك من  تنوع النظرة لألثر الذي تتركه نشاطات املسجد فيو ت     

        اكتساب العلم في تقوية الصلة باهلل واملداومة على الصالة، و هناك من يراها في  يحصرها

تقوية الصالت  و الروابط االجتماعية، يحددها في   هناك من و توجيهه، و و تقويم السلوك

وظيفة الحيوية للدين في حياة األفراد والجماعات، ألن اكتساب العلم يعمق في مما يبين ال

يغرس األخالق كما أنه مراقبة األفعال في السر و العلن، اإليمان باهلل و اليوم اآلخر و الفرد 

و يقوم  الفعل و يضبطه و يدفع بالفرد للعمل بما علم، فيجسد ذلك في معامالته مع اآلخرين 

ار ا ينتج عنه املحبة و روح التضامن و التعاون بين أفراد املجتمع و منه االستقر باإلحسان مم

 االجتماعي.

، بل مقصودة و هادفة تتناسب مع شوائيةإن النشاطات التي تقام في املسجد غير ع   

مختلف الفئات العمرية، و مع مختلف املستويات الثقافية و التعليمية و االنتماءات 

االجتماعية و الجغرافية، فمهما كان التباين في السن أو في املستوى التعليمي أو في االنتماء 

 و الطبقي فإنه سيجد الخطاب الذي يناسبه.  االجتماعي
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له دوره في تنمية املجتمع وترشيده من خالل ليس بناء جامدا دون فعالية، بل  إن املسجد  

فرسالة املسجد شاملة و متنوعة و متعددة، فهو تنظيم جامع  و شامل ملختلف  رسائله،

املجاالت لنشر القيم الدينية، وإعمال الفكر وصفاء الروح وخشوع الجوارح وطهارة النفس 

خالق الحميدة، وإبراز سمو اإلنسان و كرامته، و الحفاظ على و البدن و غرس اآلداب و األ 

كما ينمي املسجد روح الجماعة و قوة االنتماء  وجوده وحياته، وإشعاره باألمن والطمأنينة،

 إليها، و يبسط األمن و االستقرار في املجتمع، ويوطد قواعده، و يثبت دعائمه.

يزال املسجد املؤسسة الهامة التي تقوم بإعداد الفرد اإلعداد املتكامل، تساعده على  و ال   

هلل تصير  العبودية التكيف مع نفسه و مع مجتمعه، وفق استعداداته وقدراته، فبتحقيق

 و يستقيم، سلطة روحية رقابية على أفعاله فينضبط الذي يولد فيه هللا بهدي حياته موجهة

 و تقوية الروابط االجتماعية.  التضامن و التكافل االجتماعيلتحقيق كما يسعى 

إسهام املسجد كمؤسسة دينية فعالة في تحقيق االستقرار و يظهر وعي املبحوثين ب  

االجتماعي، ملا له من أهمية كبرى في تنشئة األفراد تنشئة اجتماعية سليمة، بتعليمهم القيم 

الرقابة على األفعال، و غرس روح املسؤولية فى د فيهم لالدينية و الروحية و األخالقية التي تو 

من هم تحت وصايتهم من الوالدين و الزوجات و األوالد، فيندفعوا لإلحسان إليهم، فيتحقق 

التضامن و التكافل االجتماعي و تقوى الروابط االجتماعية بينهم و يبن أقربائهم وأفراد 

 مجتمعهم.

سجد في تحقيق االستقرار االجتماعي من خالل وظيفة أما في ما يخص دور الدين و امل    

كفريضة دينية  أهميةللصالة  أنالضبط االجتماعي التي يمارسها على األفراد فقد توصلنا إلى 

فهي حاجة روحية لها أثر و كقيمة اجتماعية، و ذلك بالتزام أغلبية املبحوثين بها و في وقتها، 

 اهتنه إذ تسمو به إلى خالقه عز وجل و تجعله في صلة روحية مباشرة به، كما في نفس الفرد،

، من االنحراف هتمنعتضبط أفعاله و  ه ونو صتعن األفعال غير املقبولة اجتماعيا، و بالتالي 

و يظهر أثرها في التواصل اليومي مع األفراد و الوقوف في صف واحد وراء إمام واحد، اتجاه 

 قاة رب واحد، كمظهر للوحدة و التآخي و التعاون وضبط الفعل الجمعي.قبلة واحدة و مال

، رغم أن املحافظة نسبة معتبرة من الذكور يؤدونها في املسجد ة الصالة فإنو نظرا ألهمي   

اعتبار أن أداءها في ب، و لكن األفراد الكثير منأمر صعب على  عليها و أدائها في املسجد
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درجة من أدائها خارجه فإنهم يؤدونها فيه، إذ توثق صلتهم باهلل املسجد أعظم أجرا و أكبر 

و أن نسبة معتبرة من كما تمتن عالقتهم باآلخرين، و تعلمهم االنضباط و مراقبة الوقت، أما 

فمرده إلى أن املجتمع الجزائري ال يزال محافظا نوعا ما تؤدين الصالة في املسجد النساء ال 

في رمضان الجمعة و صالة التراويح  صالةفيه   و هي تصلىي املسجد، فيما يتعلق بصالة املرأة ف

             و صالة العيدين بمصلى النساء، كما أن القيم الدينية تشجع املرأة على الصالة في بيتها، 

املحافظة على على الحث و من هنا تظهر أهمية التنشئة االجتماعية التي يقوم بها املسجد في 

زام بها جماعة في املسجد، مما يولد انضباطا في أفعال األفراد الذي بدوره يحقق االلتالصالة و 

 االستقرار االجتماعي.

، كيف ةمن خالل النسبة املعتبرة من املبحوثين الذين بدؤوا الصالة في سن مبكر و يبدو       

، و التي منها تأثيرا بالغا في غرس القيم الدينية في الفرد تؤثر هيئات التنشئة االجتماعية

جماعة الرفاق، و املدرسة، و دور العبادة و غيرها، التي  تنقل إليه قيم املجتمع و تدمجه في 

الوسط الثقافي الذي يعيش فيه، و بالتالي تتحدد معالم شخصيته و تمكنه من ضبط 

و باعتبار األسرة اللبنة األولى لبناء شخصية الطفل تلقنه قواعد الدين بصفة أفعاله، 

                     درجة حسب نموه الفكري و حسب السن التي تقدم فيها لتتماش ى مع نموه الفكري مت

و التي  و العاطفي، فينطبع  بطابع األسرة التي نشأ فيها من مختلف الجوانب الدينية و غيرها،

تولي لها أهمية كبرى و خاصة شعيرة الصالة، فالطفل يتعلم الصالة في أسرته بمالحظة 

فعال الكبار و باألخص الوالدين فيقلدهما، فإذا رآهما يصليان صلى معهما دون أن يدرك أ

 معنى الصالة و جوهرها. 

كما يتفاعل مع الرفاق من خالل القيم األسرية التي نشؤوا عليها و منها املداومة على    

فيعيدون الصالة، و عن طريق قواعد األخالق و املعامالت التي تشبعوا بها في أسرهم، 

التعامل بها فى العالم الخارجي، مع رفقائهم في الحي، فكلما كانت جماعة الرفاق ملتزمة 

بقواعد الدين، أخذت املبادرة بضبط أفعال بعضها البعض وفق هذه القواعد، و يعتبر 

عقاب العزل و التهميش و الطرد من جماعة الرفاق أحد أهم العقوبات املؤثرة في أعضاء 

دور املدرسة و املدرس بصفة خاصة في ين ال يرغبون فى الوصول إليها، كما يبرز الجماعة الذ

عملية التنشئة االجتماعية و غرس القيم الدينية، و الضبط االجتماعي دائم التأثير في 
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و يتقمص  التلميذ في كل املواقف التربوية و املعرفية، و نموذج للفعل حي يقتدي به

 مباشرة عندما يدعوه للصالة أو يراه يصلي.شخصيته، إذ يلقى االستجابة 

% من املبحوثين الذين يمكثون في املسجد و كذا  50تظهر النسبة املعتبرة املقدرة بنسبة    

% الذين يمكثون به أحيانا، أهمية املسجد و دوره في إشاعة القيم الدينية بين 20نسبة 

و تالوته يغرس في  ه ألجل حفظ القرآن ملكوث فياألفراد و تنمية الوازع الديني في نفوسهم، فا

الفرد اإليمان و يقوي الصلة بينه و بين خالقه، كما يزوده بالتصورات والقيم التي يستطيع 

على ضوئها تقييم نفسه و تصحيح توجهاته مما يمنعه من االنحراف األخالقي، كما أن املكوث 

عنوياته و تشعره بالقرب من فيه من أجل الذكر و الصالة املفروضة والنوافل ترفع من م

الخالق عز و جل و تمنحه الصفاء الروحي و الراحة النفسية و السكينة، إضافة إلى أنها تنهى 

عن اآلفات االجتماعية و تمنع االنحراف، و تجعله يحافظ على الوقت و ينضبط في املواعيد، 

ألمن واالطمئنان من كما أن املشاركة في مختلف النشاطات التي تقام به تمنحه الشعور با

                 خالل االستئناس باملصلين و ربط العالقات معهم و توثيقها، مما يولد التآخي و التعاون 

 و يقوي التماسك و الروابط االجتماعية.

% الذين يمكثون فيه أحيانا، تظهر 20% من املبحوثين الدائم و نسبة  50إن مكوث نسبة   

                    اليومي للفرد مع اآلخرينلقيم الدينية في األفراد، فالتواصل أهمية املسجد في غرس ا

و الوقوف جميعا في صف واحد، وراء إمام واحد، اتجاه قبلة واحدة و مالقاة رب واحد، يعني 

بين جميع الفئات استئناس األفراد بعضهم ببعض و تلقيهم قيما دينية  واحدة و مشتركة 

نمو في ل عليهم االتصال ببعضهم البعض و تبادل النصح فيما بينهم، فييسهواألعمار، مما 

       ، مما يولد فيهم فعال جمعيا مشتركا كمظهر للوحدة نفوسهم الوازع الديني و روح الجماعة

 و التآخي و التعاون و التآزر و التكافل االجتماعي.

النسبة الكبيرة من املبحوثين، و تظهر أهمية الدروس التي تقام في املسجد، فى تصريحات    

زيادة اإليمان في اآلثار التي تتركها في رواده و الذين يحضرونها مع املاكثين فيه  و املتمثلة في 

واكتساب العلم و املعرفة الدينية، و مراجعة النفس و تقويم الفعل باكتساب األخالق 

براتهم، مما يدفعهم إلى تنمية الحميدة، و كذا اكتساب اإلخوة و األصدقاء و االستفادة من خ
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العالقة بينهم و بين خالقهم و بين بعضهم البعض و ترجمة التعاليم السماوية إلى أفعال 

 عملية سوي رجاء للثواب و االبتعاد عن الفعل املنحرف تجنبا للسخط و العقاب.

، فيه إليهحسب السن الذي بدأ يلجأ املسجد بنشاطاته على األفراد و تتنوع طبيعة أثر     

فالذين بدؤوا الصالة في سن الطفولة، أي قبل البلوغ و ارتباطهم بمشاغل الحياة، فهم 

اكتسبوها، التي العلم الشرعي و املعرفة الدينية عوارض كالصفحة البيضاء ينقش فيها 

فيقوى بذلك إيمانهم و صلتهم باهلل تعالى مما يولد لديهم رقابة ذاتية على الفعل يظهر أثره 

تقويمه و تهذيبه، و توطيد عالقاتهم مع أفراد مجتمعهم ما ينتج عنه التضامن و التكافل في 

االجتماعي، أما الذين بدؤوا الصالة بعد سن البلوغ فإنها تقوي صلتهم باهلل تعالى، وتكسبهم 

اإلخوة و األصدقاء و االستفادة من خبراتهم و معارفهم الدينية عن طريق االحتكاك بهم ثم 

أفعالهم للفوز برضا هللا في الدنيا و الفوز بجنته في اآلخرة، و كل ذلك يصب في إطار تقويم 

 ضبط الفعل.

يكسب الفرد املراقبة و املحاسبة الذاتية، و ذلك بأن يقيم أفعاله إن الذهاب إلى املسجد   

ون من املبحوثين الذين يقيم %90، و هذا ما ملسناه  لدى اتجاه ربه و ذاته و نحو اآلخرين

  .أفعالهم، ألن ذلك يحقق لهم الشعور باألمان و الرضا النفس ي

        % من املبحوثين تظهر ثمرة التزامهم باملسجد و ما تحصلوا فيه من تعاليم 70إن نسبة     

و قيم دينية جسدوها في الواقع، مع  أنفسهم و مع أفراد مجتمعهم، ألن الدين املعاملة، الذي 

                علي و العملي في األسرة باحترام األزواج لزوجاتهم و حفظ حقوقهمايظهر فى تعاملهم الف

و طاعة الوالدين ومعاملة اإلخوة و األخوات بالحسنى، و صلة األقارب و عدم  قطع األرحام، 

و حسن املعاملة في الشارع و مع األصدقاء و الجيران و اإلحسان إليهم، و في املدرسة باحترام 

و املعلمين و الزمالء في الدراسة و العمل و في مختلف أنواع املعامالت مع أفراد املربين 

 له أثره الفعال في ضبط أفعال األفراد.
ً
 هاما

ً
 املجتمع، و هذا ما يجعل من املسجد مكانا

% من املبحوثين يأمرون باملعروف و ينهون عن املنكر، ألن املسجد يقوم   55إن نسبة   

لى ضرورة االلتزام بقواعد الضبط التي جاء بها الدين، خاصة من خالل بإرشادهم و حثهم ع

قاعدة األمر باملعروف و النهي عن املنكر، التي تعنى التشجيع على أفعال الخير التي أقرها 

الدين و املجتمع، و النهي عن األفعال التي أنكرها الدين و املجتمع، و تستمر هذه الضوابط 
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لرقابة الذاتية لألفراد، الذين آمنوا بقواعد الدين الذي اتبعوه، و من في أداء وظيفتها بسبب ا

 خالل رقابة الجماعة ألفعال أعضائها، مما ينتج ضبط أفعال األفراد و ردع السلبي منها. 

إن اليقين باهلل و الصفاء الروحي الذي اكتسبه املبحوثون من املسجد و هو ما يسمى    

ة، ولد في نفسيتهم املحاسبة الذاتية ألفعالهم و معامالتهم مع باملراقبة الذاتية و الجماعي

                       أنفسهمكما زودهم بالتصورات و القيم التي استطاعوا على ضوئها  تقييم اآلخرين، 

ففي حالة الشعور بالذنب يقومون و تصحيح توجهاتهم مما يمنع أفعالهم من االنحراف ، 

و االستغفار، و يلجؤون إلى التوبة و إلى  ها فيهرعون بالدعاءبمحاسبة النفس و مراجعت

كي يعيدوا مجددا بناء تلك الصلة الروحية التي تربطهم  كفارة و الصدقة إلصالح ذلك الزللال

 و الروابط االجتماعية التي تربطهم بأفراد مجتمعهم. ،بخالقهم

إمام املسجد لتحقيق الضبط االجتماعي و غرس  و في بحثنا عن اآلليات التي يستعملها   

القيم الدينية و االجتماعية فى نفوس األفراد، و بتقنية املقابالت املوجهة لألئمة لوحظ بأن 

هيبة اإلمام و مكانته باعتباره أحد أهم الفاعلين في النشاط الديني مستمدة من الدين، فهو 

امهم لدينهم، كما أنه محل ثقة املجتمع تحتاج ينال كل االحترام من أفراد املجتمع بسبب احتر 

إليه كل الفئات االجتماعية ملعرفة أمور دينها و تسيير أمور دنياها و عالقاتها االجتماعية 

املختلفة، و ال تكون له فعالية إال إذا تميز باالنضباط السلوكي و العملي كما تقره نسبة 

ذو شخصية قوية و سوية، محافظ على من املبحوثين، فيخلص أعماله كلها هلل،  55,6%

الصالة في املسجد، مهتم بواقع الناس في الحي، يساعدهم في تحقيق حوائجهم،  و أن ينشط 

 كي يكسب ود األفراد و ثقتهم و احترامهم، و بذلك يسهل 
ً
 وعلميا

ً
 ودعويا

ً
دور املسجد اجتماعيا

 ع االجتماعي.عليه تبليغ رسائله بكل سهولة و ثقة لتظهر ثمارها في الواق

ينبغي على الذي يتصدر املسجد كهيئة دينية فاعلة، ملا تتصف به من القداسة لدى أفراد   

قوة املجتمع بسبب احترامهم لدينهم باعتباره أحد أهم الفاعلين في النشاط الديني، أن يتميز ب

         عه من املبحوثين، و واعيا بكل ما يقع و يحدث في مجتم%27,8كما يراه نسبة  الشخصية

        من املبحوثين، حتى يكون على دراية بواقعه،  %18,5و خارجه من أحداث كما تراه نسبة  

الدراية بوسائل التواصل االجتماعي التي تكسبه الخبرة في معالجة القضايا  و يكون له
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ل االجتماعية عند التواصل مع األفراد و املؤسسات االجتماعية، حتى يتمكن من ضبط أفعا

 .األفراد و تظهر آثارها  االيجابية في املجتمع

   
ً
و لكي يتمكن اإلمام كأحد الفاعلين في النشاط الديني أن يفعل دور املسجد اجتماعيا

 و ال يتركه حبيس الجدران، عليه أن يتواصل مع األفراد و املؤسسات 
ً
 وعلميا

ً
ودعويا

 وائجهم، فيكسب بذلك ودهم االجتماعية بشتى وسائل التواصل و يساعدهم في تحقيق ح

و ثقتهم و احترامهم و يصير قدوة لهم في حياتهم و يتقبلون ما يصدر منه، فيغرس فيهم القيم 

    الرقابة الذاتية على الفعل، فتقوم أفعالهم لد فيهم الدينية و الروحية و األخالقية، كما يو 

 و تحميها من االنحرافات األخالقية.

د ال يتحقق إال باستعمال آليات فعالة تؤثر فيها، فكون اإلمام ذو إن ضبط أفعال األفرا   

شخصية قوية و قدوة بعلمها و أخالقها الحميدة، تكسبه مهابة و مكانة رفيعة لدى األفراد 

تمكنه من تصحيح اتجاهاتهم و ضبط تصوراتهم الذهنية و بالتالي ضبط أفعالهم 

                   التواصل االجتماعي و معرفته بما يقع االجتماعية، كما أن وعيه و اطالعه على وسائل

                       و يحدث في مجتمعه و خارجه تكسبه خبرة في معالجة القضايا االجتماعية بالحكمة

و تفعيلها   و املوعظة الحسنة، إضافة إلى استغالله للنشاطات املتنوعة التي تقام في املسجد

ل عليه القيام بمهمة ضبط أفعال األفراد و توجيهها وفق قيم اجتماعيا، كل ذلك  يسه

 املجتمع املستمدة من الدين.

                    واقعهم االجتماعي مقدسا لذلك فهم يكنون له احتراما يعتبر الدين في وعي األفراد و   

و تقديرا كبيرين، و بالتالي فالذي يتصدر املسجد كهيئة دينية فاعلة باعتباره أحد أهم 

الفاعلين في النشاط الديني يحظى بمكانة راقية و معتبرة لديهم، فهو مصدر للتربية الروحية 

و املعرفة الدينية، و مصدر لغرس القيم االجتماعية وضبط أفعال األفراد و كذا مصدر 

 ألفراد و تعزيز الروابط و التالحم االجتماعي.للصلح بين ا

يحظى اإلمام بمكانة جد محترمة في املجتمع و املستمدة من تقديس األفراد للدين، فهو و     

و باستغالله  لتربية الروحية، فباستغالله لهذه املكانةملعرفة الدينية و اا، و هو منبع قدوة

ئل التواصل االجتماعي الفعالة يتمكن من للنشاطات املسجدية التي يشرف عليها، و وسا
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          و تصوراتهم الذهنية   و تصحيح اتجاهاتهم غرس القيم االجتماعية السليمة في نفوسهم،

 و معالجة املسائل االجتماعية بالحكمة  و املوعظة الحسنة.

اقصا في فعاال و يؤدي رسالته على أكمل وجه إذا كان نإلمام أن يكون دور الال يمكن و    

تكوينه الشرعي، و إذا لم يجد الناس ضالتهم لديه فإنهم يفقدون ثقتهم به مما يصعب عليه 

حق نقص الخبرة و التجربة االجتماعية تجعله ال يقدر املسائل  مهامه في توجيههم، كما أن

الصلح االجتماعي، إضافة إلى في قدرها و خاصة أنه يتدخل في املسائل الشخصية لألفراد و 

أو لنقص املؤطرين أو م التزامه بمهامه على أكمل وجه، سواء لتهاونه أو تقصيره عد

، و كذا العوائق اإلدارية و االجتماعية كالضغوط اإلدارية و أزمة املسكن التي املساعدين

و الجمعيات الدينية، و عدم  و ضعف راتبه الشهري و تدخالت مرتادي املسجد يعيشها

كل ذلك يعيق  كافة املجاالت بسبب الحرية املحدودة من الوصاية،التمكن من التطرق إلى 

 هامه.اإلمام ملأداء 

هي من معيقات أداء الخبرة و التجربة االجتماعية نقص و  إلمامنقص التكوين الشرعي لإن   

تصحيح اتجاهات األفراد و ضبط تصوراتهم ب خاصة ما يتعلق االجتماعية، اإلمام ملهامه

استغالل وسائل التواصل إذا لم تكن له القدرة على التواصل مع األفراد و الذهنية، باألخص 

و استعمالها ملعرفة كل جديد، كما ال يمكنه تفعيل النشاطات املسجدية  االجتماعي

اجتماعيا إذا لم يجد من يساعده و يؤطر معه تلك النشاطات، باألخص إن كان يعاني من 

لذي يفقده التركيز على مهامه، بل يدفعه ذلك مشاكل اجتماعية و ضعف راتبه الشهري ا

للبحث عن مصدر رزق إضافي كالرقية مثال ليسد احتياجاته، باإلضافة إلى التضييق الذي 

 فعاال و يؤدي رسالته.يتلقاه من اإلدارة في الحد من حريته، و بالتالي ال يمكنه أن يكون 

%  65أما اآلليات التي يستعملها اإلمام في تحقيق الضبط االجتماعي فإن تواصل نسبة     

               احترامهم  و ثقتهم به، و أنه ذو هيبة من املبحوثين مع اإلمام، تبينفردا  324التي تمثل 

عرفة أمور و مكانه عالية في نفوسهم، باعتباره أحد أهم الفاعلين في الحقل الديني، و ذلك مل

دينهم و تسيير أمور دنياهم و عالقاتهم االجتماعية املختلفة، فمنهم من يتواصل معه من 

و منهم و االجتماعية،  في القضايا العائلية و اآلخر لالستفتاء التعلم و التفقه في الدين أجل

سجد، في النشاطات الثقافية و االجتماعية التي يقيمها في امل من أجل مشاركته و مساعدته
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فبوساطة هذا االحتكاك واكتسابه لثقتهم و باستغالله لتواصلهم به، يتمكن من توجيه 

 أفعالهم و ضبطها وفق القيم الدينية.  

على إمامة األفراد في الصالة أو تحفيظ القرآن و محو األمية اإلمام ال تقتصر  ةإن وظيف    

و توجيه    تنشئة سوية و ضبط تنشئتهمتنمية املجتمع وترشيده، و فحسب بل تتعداه إلى 

أفعالهم بتلقينهم التعاليم و القيم الدينية و األخالقية التي تحث على ضرورة التمسك بكل 

، فهو بذلك % من املبحوثين 45 ذلك الوعظ و اإلرشاد الديني كما أقرما له صلة بالدين ب

             حقيق التضامن يسعى لغرس اآلداب واألخالق الحميدة، وتقوية الروابط االجتماعية لت

و التكافل االجتماعي  بين األفراد و توطيد قواعد املجتمع  وتثبيت دعائمه بما يحقق تالحم 

 الفرد مع الجماعة.

إن املسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتق اإلمام، من مهام و واجبات، و الدور املؤثر في حياة    

ء مهامه، التي ال يمكن أن يعوضه فيها شخص آخر، الفرد و املجتمع، يجعله حريصا على أدا

% من املبحوثين، ملا لها 85و لذلك نجده يحرص على حضور صالة الجمعة مثلما يراه نسبة

     من أهمية و قداسة دينية ال يتهاون في حضورها األفراد، تعلي من شأن اإلمام و ترفع قدره 

د من أفراد املجتمع الذين يقصدونها، أما و تمكنه من تمرير رسائله بسهولة، فتمس أكبر عد

لعل ذلك % منهم، و  5الحضور للصلوات الخمس فأقل أهمية بالنسبة إليه كما تثبته نسبة 

، وخاصة إذا وجد باملسجد إماما خاصا بالصلوات الخمس، و يكتفي يعود لوجود من ينوبه

 بحضور النشاطات املسجدية إلضفاء الشرعية عليها.

 أحسن التي يستعملها اإلمام، إذا ما الجمعة من بين أهم الوسائل الفعالة خطبة تعتبر   

معا،  العاطفةو  العقل ملا لها من قوة التأثير في مخاطبة رسالته،ل إقناع استغاللها كوسيلة

                 املوضوع اختيار لتنساب معانيها إلى النفوس في تلك اللحظات الروحية، و ذلك بحسن

كل ما يمس الحياة العامة لألفراد  و بأحداث املجتمع و بالواقع الذي يعيشونه كما و ربطها ب

، و التركيز على عالج الظواهر االجتماعية السلبية، وتقديم  % من املبحوثين 75بة تراه نس

و تفقيه  الحلول ملشكالته، و كذا الوعظ والتذكير باهلل تعالى، وبحسابه وجزائه في اآلخرة،

عليمهم حقائق دينهم، بتصحيح املفاهيم املغلوطة عن الدين وإبراز خصائصه مع األفراد وت
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و التعاون و التآزر   العناية بسالمة العقيدة و العبادة واألخالق واآلداب و تثبيت معنى األخوة

 بين أفراد املجتمع، حتى يكون لها أثر في نفوس األفراد  و في أفعالهم.

في أثرها في نفوس األفراد و أفعالهم و آثارها االيجابية في  و تظهر أهمية خطبة الجمعة    

التفكير في املصير و  املجتمع، فهي تسمو باألفراد ليحققوا في نفوسهم خشية هللا تعالى

و ضبطها  الرقابة على أفعالهم في السر و العلن و مراجعتها و تقييمها،، فتولد فيهم األخروي

و الندم و املعاملة  % من املبحوثين و يدفعهم للتوبة75وفق القيم الدينية كما يقره نسبة 

الحسنة مع اآلخرين، و املشاركة في النشاطات الثقافية و االجتماعية الخيرية لتقوية الروابط 

االجتماعية و تحقيق التضامن االجتماعي، و التفكير في أحوال من يشاركهم نفس القيم من 

 هللا. بهدي موجهة حياتهم بذلك تكون جوانب املجتمعات األخرى، و

          إن النشاطات اإلضافية التي يقوم بها اإلمام، غير تلك العادية كإمامة األفراد في الصالة    

كتواصله الدائم معهم املواعظ الدينية اليومية و األسبوعية و صالة الجمعة،و الدروس و 

سبة اركونه فيها كما تقره نو االهتمام بقضاياهم و برمجة نشاطات إضافية يشاركهم و يش

سابقات تخدمهم و تروح عنهم و تزيد في تقوية الصالت فيما بينهم، كم % من املبحوثين،60

                    الزكاة، و جمع سابقات الفكرية حسب املناسبات املختلفةاملحفظ القرآن الكريم و 

                 الخاصة بتنظيف املسجد حمالت ال و الصدقات و توزيعها على الفقراء و املحتاجين، و

النشاطات الرياضية التي تقام  للشباب في أوقات الفراغ، إضافة ، و مختلف و تنظيف الحي

إلى املخيمات التي تقام للشباب في أثناء العطلة الصيفية، هذا كله يزيد ثقتهم فيه و تعلقهم  

 به ما يسهل عليه أداء رسالته.

إلمام على القيام بشؤون املسجد الداخلية فحسب، بل تتعداه إلى و ال تقتصر مهام ا   

محيطه االجتماعي الخارجي بتفاعله مع أفراد مجتمعه، و من منطلق الثقة املكتسبة كسلطة 

معنوية تتمتع باملصداقية الدينية، فإن هذا األخير مطلوب  للتدخل في شؤون األفراد 

و الصلح بين  % من املبحوثين كإبرام عقود الزواج60 ، كما أكد عليهالشخصية و العامة

األزواج، و الصلح بين أفراد العائلة الواحدة و األقارب والجيران في حالة وجود نزاع أو صراع 

أو مناوشات بينهم، و حتى في حالة وجود أمراض مستعصية على الطب يتدخل باستدعائه 

املريض، إضافة إلى أنه يستدعى للتدخل  إلقامة رقية شرعية لعلها بصالحه و تقواه تفيد
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حتى بمسائل الحي ذات الصلة باإلدارة املحلية، و هذا يدل على إمكانيته ضبط أفعال األفراد 

وتقوية الصالت و الروابط االجتماعية فيما بينهم و إشعارهم بروح الجماعة مما يجسد مبدأ 

 التكافل االجتماعي.

    
ً
، و االنضباط السل إن تفعيل دور املسجد اجتماعيا

ً
 وعلميا

ً
و التزامه وكي لإلمام ودعويا

  التركيز على الثواب و العقاب في الخطاب الدينيكذا وعيه بالواقع االجتماعي، و  بالشرع، و

و املؤسسات  ، و استعماله شتى وسائل التواصل مع األفرادخارج  املسجدو تفعيله 

يمكنه أن يكسب ثقتهم و احترامهم و يصير قدوة  االجتماعية الدينية منها و الخيرية و غيرها،

 لهم في حياتهم.

هناك صراع بين الغريزة و العقل، و الغريزة أقوى من  االستنتاج العام للدراسة: -

العقل، ألنها مركبة في الطبع في حين أن العقل مكتسب، و نالحظ بأن الغريزة تنجح في حاالت 

  (1) له لرغباتها.كثيرة جدا في التغلب على العقل و تذلي

الحضارة ظاهرة روحها الدين و مادتها أدواتها و لكل منهجه، فالحضارة اإلسالمية هي نتاج    

الفكرة اإلسالمية و اإلنسان و اإلرث التاريخي، و حسب مالك بن نبي فإن الحضارة تقع بين 

 امليالد و األفول، فمرحلة امليالد و الصعود هي مرحلة الروح، ثم مرحلة االنتشار و طور اإلوج

و األفول و هو  و اكتمال الحضارة و التوسع، و هو طور العقل، ثم طور النزول و التراجع 

طور سيادة الغريزة و ) األهواء( و قبل كل ذلك نكون في مرحلة الصفر التي هي مرحلة الفطرة 

مع جميع الغرائز كما وهبتها الطبيعة، فهو اإلنسان الطبيعي الفطري، ثم تأتي بعدها الفكرة 

و بذلك يتحرر اإلنسان جزئيا من   ينية التي تنظم الغرائز مع متطلبات الفكرة الدينية،الد

قانون الطبيعة املفطور في جسده، و يخضع في كليته إلى املقتضيات الروحية التي طبعتها 

 (2) الفكرة الدينية، فيمارس حياته الجديدة حسب قانون الروح.

  قدر ضعفها، و العقل ال يتحكم في الغرائز و ربما و كلما ضعفت الروح تحررت الغرائز ب   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .18. ص1998، لثقافة و الفنون و اآلداباملجلس الوطني لالكويت،، الحضارة ( حسين مؤنس،1)

 70،67،ص،ص 1985،دار الفكردمشق،، ترجمة عبد الصبور شاهين، شروط النهضةمالك بن نبي،  (2)

،66. 
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األساليب و األدوات إلشباعها، و هذا ما نالحظه في يدعم العقل الغرائز بالكثير من األفكار و 

الكثير من الحضارات التي انهارت، زيادة على مثال الحضارة األوربية التي طغي فيها إشباع 

الغرائز و إطالق الحريات دون أي ضوابط و إلغاء أي دور للروح و محاربة أية فكرة دينية أو 

تتم عملية العودة إلى الطبيعة مقابل الغرور سلطة أسرية يمكن أن تحقق عملية الضبط، و 

 بأن اإلنسان صار يملك مصيره، و ملا تصعد الغريزة يفقد الدين وظيفة الضبط االجتماعي.

فدورة الحضارة تبدأ بفكرة دينية أو مبدأ أخالقي و تنتهي حين تفقد الروح نهائيا الهيمنة التي   

 و هي القاطرة التي  هي الفكرة األقرب إلى الفطرة،، فالروح (1)كانت لها على الغرائز املكبوتة

 تقود املجتمع و الحضارة بإرشاد العقل و الغرائز و منعهما من االنحراف.

 للدين وظائف عديدة فى حياة الناس، وظائف مباشرة و غير مباشرة، ظاهرة و كامنة، و

فالوظيفة الظاهرة هي املمارسة التعبدية إلرضاء هللا، أما وظائفه الكامنة فكثيرة، منها تحقيق 

 االستقرار النفس ي و الروحي، و تحقيق اإلشباع العاطفي، و تحقيق االستقرار االجتماعي.

يحدد و تتدخل القيم الدينية بقوة فى توجيه أفعال األفراد، و باعتبارها إطارا مرجعيا لهم،      

   الشرعي و غير الشرعي، و املقبول أو املرفوض اجتماعيا مما يؤدي إلى االستقرار االجتماعي

 و الحفاظ على توازن الجماعة.

و يختص الدين بسلطة معنوية و روحية على أتباعه، تمتد إلى مختلف مجاالت النظام 

      فراد في أثناء تفاعالتهم، االجتماعي، الذي نالحظه فى النظام العام و فى األفعال اليومية لأل 

  و فى قواعد املعامالت اليومية التى تكون بينهم فى مختلف املجاالت.

و تستمر السلطة الدينية في أداء وظيفتها بسبب الرقابة الذاتية لألفراد، الذين آمنوا    

على  بقواعد الدين الذي اتبعوه، و من خالل رقابة الجماعة ألعضائها و إرشادهم و حثهم

 ضرورة االلتزام بقواعد الضبط التي جاء بها الدين.

و للنظام الديني سلطة قوية في تنظيم العالقات االجتماعية بين الناس، و في نشر االعتقاد    

 أو اإلقناع بالعقيدة الغالبة فى املجتمع.    

 األسرة املها ك إن بدأ الصالة في سن مبكر يظهر أثر هيئات التنشئة االجتماعية األخرى و تك  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .61، ص، نفس املرجع (1)
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نقل قيم و اتجاهات املجتمع إلى الفرد،  و ،الرفاق و املدرسة في غرس القيم الدينية و جماعة

 ما يمكنه من تقويم أفعاله.مو إدماجه في الوسط الثقافي الذي يعيش فيه، 

      ذكر وحفظ القرآن وتالوته و ال قامة الصالة املفروضة والنوافلإن املكوث في املسجد إل   

يقوي الصلة بين الفرد و خالقه، كما يزوده بالتصورات والقيم التي  و االنشغال بالعبادات

 مما يمنعه من االنحراف األخالقي. يستطيع على ضوئها تقييم نفسه و تصحيح توجهاته

الدروس التي تقام في املسجد تترك آثارها االيجابية في الذين يحضرونها، و ذلك  بترجمة إن    

و االجتماعية  ملية، تنعكس إيجابا على العالقات األسريةالتعاليم السماوية إلى أفعال ع

بصفة عامة، و هو ما له عالقة مباشرة بمبدأ ديني أساس ي  و هو "الدين املعاملة" الذي 

يغرسه املسجد في نفوس األفراد و الحث على تجسيده في املعامالت اليومية في كافة املجاالت 

 االجتماعي. و مع مختلف الشرائح في تحقيق االستقرار 

و يندرج ضمن مبدأ الدين املعاملة، تطبيق قاعدة األمر باملعروف و النهي عن املنكر، التي    

تعنى التشجيع على أفعال الخير التي أقرها الدين و املجتمع، و النهي عن األفعال التي أنكرها 

 ضبط أفعال األفراد و ردع السلبية منها.  يؤدي إلى الدين و املجتمع

من هذه املعاملة أيضا معاملة النفس، فاملسجد يولد في نفوس األفراد املحاسبة الذاتية و    

لتصرفاتهم و أفعالهم و معامالتهم مع  أنفسهم و مع أفراد مجتمعهم، و في حالة الشعور 

بالذنب يقومون بمحاسبة النفس و مراجعتها ليعيدوا مجددا بناء تلك الصلة الروحية التي 

 و الروابط االجتماعية التي تربطهم بأفراد مجتمعهم. تربطهم بخالقهم

                               يتم ضبط األفعال من خالل آلية الجزاء و العقاب، و من خالل نظرة الناس و    

و استهجانهم ألي فعل مناف للقواعد الدينية، و من خالل الخوف من غضب هللا و عقابه، 

 و ثوابه. و رض ى هللا 

معتبرة في املجتمع، باعتباره أحد أهم الفاعلين في النشاط الديني  ةإن لإلمام هيبة و مكان   

فهو ينال كل االحترام من أفراد املجتمع  بسبب احترامهم لدينهم، كما أنه محل ثقة املجتمع، 

ر و تسيير أمو  حاجة إلى اإلمام ملعرفة أمور دينها،بو فوق كل ذلك فكل الفئات االجتماعية 

 دنياها و عالقاتها االجتماعية املختلفة.
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و منهال للمعرفة  ،و يعتبر اإلمام بتصدره املسجد كهيئة دينية فاعلة مصدرا للتربية الروحية  

و غرس القيم االجتماعية وضبط أفعال األفراد، و مصدرا للصلح االجتماعي، لذا  ،الدينية

العملي بما انضباطه و  ليم الشرعية،ففعالية دوره مرتبطة بانضباطه السلوكي وفق التعا

و احترامهم، ويسهل عليه  و ثقتهم تمليه عليه وظيفته، حتى يكون قدوة فيكسب ود األفراد

 تحقيق غايته في غرس القيم الدينية في نفوسهم لتظهر ثمارها في الواقع االجتماعي.

   و وعي بكل ما يقع و من شروط هذه الثقة أن يتميز بقوة الشخصية وأن يكون على دراية    

و يحدث في مجتمعه و خارجه، مما يكسبه الخبرة في معالجة القضايا االجتماعية عند 

 التواصل مع األفراد و املؤسسات االجتماعية، فيتمكن من ضبط أفعال األفراد.

 من قبل اإلمام يولد في األفراد الرقابة    
ً
 وعلميا

ً
 ودعويا

ً
و إن تفعيل دور املسجد اجتماعيا

كما يقوى الروابط االجتماعية ويتحقق التضامن  على أفعالهم، و يشعرون بروح املسؤولية

و يستغل اإلمام  و الشعور بروح الجماعة و بالقوة واالنتماء إليها، و التكافل االجتماعي،

 وسائل التواصل االجتماعي مستعمال الحكمة و املوعظة الحسنة إلرشاد الناس.

و تهاونه أو  النقص في التكوين الشرعي لإلمام و نقص الخبرة و التجربة االجتماعية و يعتبر   

و االجتماعية عوائق  تقصيره العملي أو نقص املؤطرين أو املساعدين، و كذا العوائق اإلدارية

 في تحقيق رسالة اإلمام في ضبط أفعال األفراد.

حضور صالة الجمعة و الوقوف على و إن حرص اإلمام على أداء مهامه و واجباته، من    

النشاطات التي تقام في املسجد أو التواصل مع األفراد و االهتمام بشؤونهم، تمكنه من ضبط 

التي يستعملها اإلمام لضبط أفعال  الجمعة من الوسائل الفعالة خطبة أفعالهم و تعتبر

ابة على الفعل، و الندم األفراد، و تظهر أهمية خطبة الجمعة فيما تولده في األفراد من الرق

 على األفعال املنحرفة و التوبة منها، و تقوية الروابط االجتماعية مع املشاركين في الصالة.

ثقة األفراد فيه و تعلقهم  به ما يسهل  النشاطات غير الوعظية التي يقوم بها اإلمام،و تزيد    

أفعالهم، و تصل ثقة األفراد عليه تحقيق غايته في غرس القيم االيجابية في نفوسهم و ضبط 

في اإلمام إلى درجة السماح له بالتدخل في شؤونهم الخاصة، كإبرام عقود الزواج، الصلح بين 

و إقامة الرقية الشرعية،   األزواج و الصلح بين أفراد العائلة الواحدة و األقارب والجيران
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ليه ضبط أفعالهم و بالتالي إضافة إلى مسائل الحي ذات الصلة باإلدارة املحلية مما يسهل ع

 تحقيق االستقرار االجتماعي.

من أجل معرفة وظيفة الدين في الواقع االجتماعي لألفراد، و هل هناك  و الخالصة و   

استمرار للقيم الدينية و لدور مؤسسة املسجد في أداء وظيفة الضبط االجتماعي، قمنا ببناء 

كل من الدين و املؤسسة الدينية  املتمثلة في  تصورات مبدئية متمثلة في فرضيات مفادها أن

املسجد يؤديان دورا فعاال فى تحقيق االستقرار االجتماعي من خالل وظيفة الضبط 

االجتماعي التي يمارسانها على األفراد، إضافة إلى أن إمام املسجد يمارس الضبط االجتماعي 

نفوس األفراد وتوجيه أفعالهم، من خالل عدة آليات لغرس القيم الدينية و االجتماعية في 

و توصلنا إلى أن للمسجد و القائمين عليه أهمية بالغة في البناء االجتماعي و في الحياة اليومية 

و كهيئة للتنشئة االجتماعية، فهو محور  لألفراد، ملا يتميز به من صفة التقديس في نفوسهم،

ستقرار، إذ يتدخل في أغلب و أساس اال  الحياة اليومية و محور التضامن االجتماعي،

و الكامنة، و التي تصب في  نشاطاتهم اليومية، و ذلك من خالل وظائفه العديدة، الظاهرة 

حفظ املجتمع وضمان استقرار حياة األفراد والجماعات، و عليه فإن الضبط االجتماعي 

اب بمختلف أشكاله يندمج فى حياة األفراد كضرورة حيوية فى حياتهم اليومية الجتن

 االضطراب االجتماعي.

فاملسجد يسعى لتنشئة األفراد تنشئة اجتماعية تستجيب ألهداف الدين، بتعليمهم     

و العلن،  القيم الدينية و الروحية و األخالقية، التي تولد فيهم الرقابة على الفعل في السر

خاللها إلى تمتد إلى الخوف من العقاب األخروي، و بالتالي تصير سلطة روحية يسعون من 

 ترجمة التعاليم السماوية إلى أفعال عملية. 

كما يعمل املسجد على تقوية الروابط االجتماعية بين أفراد املجتمع من خالل التواصل     

املسجدية، مما يولد فيهم االنضباط و مراقبة  اليومي فيما بينهم في أثناء الصالة و النشاطات

و باالنتماء  الوقت و روح املسؤولية الفردية و الجماعية و الشعور بقوة الجماعة و بروحها

 إليها.    

        إن لإلمام هيبة و مكانه معتبرة في املجتمع، فبانضباطه السلوكي وفق التعاليم الشرعية       

، يعتبر مصدرا للتربية  و بقوة شخصيته و بتفعيله
ً
 وعمليا

ً
 ودعويا

ً
دور املسجد اجتماعيا
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 مضبط أفعال األفراد و حمايتهل لقيم االجتماعية ول مدعماو  ،للمعرفة الدينية الروحية و 

من االنحرافات األخالقية، و مصدرا للصلح االجتماعي، مما يسهل عليه تحقيق غايته في 

 د و تعزيز الروابط االجتماعية.غرس القيم االيجابية في نفوس األفرا

إن الضبط االجتماعي الذي يحقق استقرار املجتمع حاصل في كل مجتمع، و لكل  خاتمة: -

عالم من العلماء زاوية معينة ينظر منها إلى طبيعته و عوامله، فمنهم من ينطلق من خاصية 

أن قوة الضبط قوة العصبية كقيمة اجتماعية لضبط أعضاء املجتمع، و منهم من ذهب إلى 

االجتماعي مستندة إلى قوة الجماعة و روحها، و آخر إلى الضوابط التلقائية التي هي ضبط 

الفعل و التأثير فيه عن طريق األعراف و العادات االجتماعية مع إضفاء طابع القداسة 

عليها، و منهم من استبدل سلطة الدين على األفراد و املؤسسات االجتماعية بسلطة 

                              لوجيا املستمدة من التناقضات التاريخية املوجودة في النظم االجتماعية اإليديو 

د تستند إلى و االقتصادية و السياسية، و منهم من يركز على الفعل الذي تضبطه قواع

                 و منهم من يرى االعتماد على مجموعة من الرموز الدينية النظرية  التأييد االجتماعي،

              و تحرص عليها،  و العملية املتفق عليها، إذ تفرض الجماعة حالة االلتزام بهذه القواعد،

و على العموم فهناك نظرة واسعة إلى أن الدين بمثابة عامل تماسك اجتماعي ملا له من 

قداسة لدى الجماعة و الفرد و ما يحمل بداخله من إحساس بااللتزام الداخلي، و تشجع 

         التدين و االلتزام العاطفي، فيجد املجتمع فيه مجاال قويا للتالحم، و لتجاوز االنقسامات 

              له القدرة على خدمة الفرد و افس الفردي، فالدين مصدر التصورات العمومية، و التن

 و الجماعة.
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قاسيمي ناصر: أستاذ علم اجتماع التنظيم و العمل، و العالقات العامة، بجامعة -

بالجزائر، و خريج املدرسة الوطنية لإلدارة، و أستاذ مشارك بنفس املدرسة،  2البليدة 

مارس عدة مسؤوليات بقطاع التعليم العالي، وله عدة مؤلفات منها االتصال في 

واإلعالم التفاعلي في مجتمعات ما بعد الحداثة،     املؤسسة، و سوسيولوجيا املنظمات،

و سوسيولوجيا العائلة و التغير االجتماعي، و الصراع داخل املنظمة و  فعالية التسيير 

 اإلدارى، و دليل مصطلحات اإلعالم و االتصال، و التحليل السوسيولوجي.

لثقافي من جامعة األستاذ لحبيب الربيع: حاصل على دكتوراه تخصص علم االجتماع ا -

بالجزائر ، مهتم بدراسة الظاهرة الدينية، مارس  2الجزائر، و أستاذ بجامعة البليدة

عدة مهام متعلقة بتسيير املؤسسات الجامعية، عضو مخبر التنمية التنظيمية و إدارة 

 املوارد البشرية، له عدة أعمال علمية من خالل نشاطات املخبر.
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 هذا الكتاب، هل انتهي الدين و انتهي دوره؟

الدينية، فهناك من أخذ موقفا  ذهب الباحثون مذاهب مختلفة في دراسة الدين و الظاهرة  

عدائيا من الدين و اعتبره أداة الستغالل الفقراء و تبرير استمرار السلطة الحاكمة، و هناك 

من رأى بأن املجتمعات املعاصرة ليست بحاجة إلى الدين، فاألولى التحدث عن نهاية الدين 

تنا، و هناك من اعتبر و تأليه العلم، فهو الذي يحل كل مشاكلنا، و يجيب عن كل تساؤال

الدين املبرر األول لوجود اإلنسان على األرض، و عامال مهما من عوامل االستقرار االجتماعي، 

 و بناء الحضارة. و هناك من اعتبره محركا للتاريخ و للتغير االجتماعي،

ند و هذا الكتاب يحلل هذه االتجاهات تحليال أكاديميا موضوعيا، مقدما األدلة التي يست   

إليها هذا الطرف أو ذاك، محاوال إبراز مركزية الدين في حياة اإلنسان منذ املجتمعات 

 القديمة إلى مجتمعاتنا املعاصرة.

 

 
This book, is religion over ? and is its role is over too?  

          Researchers have taken different doctrines in the study of 

religion and the religious phenomenon. There are who took  hostile 

aptittude through religion and considered it a mean to exploit the poor 

and justify the continuation of the ruling authority, and there are those 

who saw that contemporary societies do not need religion. The priority 

needs to talk about the end of religion and deficating the science. It is 

the one which solves all our problems, and answers all our questions, 

and there are those who consider religion the first justification for man’s 

existence on earth, and an important factor of social stability, and there 

are those who consider it an engine of history and social change, and 

construction of civilization  This book analyzes these trends in an 

objective academic analysis, providing evidence on which this or that 

party is based, in an attempt to show the centrality of religion in human 

life from ancient societies to our contemporary one.                               
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