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  تشكراتال

 

 

 

 أتقدم بخالص التشكرات الى أستاذتي الكريمة بلحسن مباركة  
وكذلك الشكر موصول الى جميع األساتذة الذين لم يبخلوا علينا بنصحهم  

وإرشادهم على مدار السنة التي قضيناها في مجالسهم والتي كانت من أطيب  
ريم وبن طرمول  بد الكاأليام وأمتع األوق ات رفقة األستاذ حجيج جنيد والعايدي ع

 سعيدات وعكروت فريدة  وزمور زين الدين و 
 األكيد مع حفظ األلق اب وحفظ هذه لوحده ق ليل لما لهم من احترام وتقدير  

الذين علموني معنى السوسيولوجيا والذين ساعدوني    أساتذتي أنسىكما ال  
توفيق طالبي ومخلوف    األستاذلخوض غمار تجاربها ومحنها وفي مقدمتهم اذكر  

مناد وسيدي موسى ليلى    واألستاذةالبشير وبكاي سمير ومصطفى راجعي، 
 ومشري فريدة  

 واالستاذ صاحب المشروع سيكوك قويدر  
  كما ال انسى إخواني وزمالئي لطروش بلق اسم وبلحميتي مهدي وجياللي نادية



 3 

 
 

 االهداءات :
 

 ال يسعني إال أن أقدم ثمرة هذا الجهد إلى عائلتي الكريمة :
 الى  

 أبي الرجـــــــل الــــوقــــــــور  
 وأمــــــــي الــــقـلـــب الحنــون

 وأخي الــــعـــربي العــنـيد المثابر  
 وأختي السنية التي كانت ظال ظليال لنا جميعا

التي أتمنى لها حياة مباركة  وزوج أخي  



 ادلقدمــــة

 
5 

 

 

 
يعترب الدين وال زال أحد العناصر األساسية ادلشكلة لتاريخ اجملتمعات وخبالف بعض التنظريات اليت ترى 
فيو ذبربة قد ذباوزىا السري ادلوضعي والعقالين للتاريخ البشري ، سواء كان ىذا الطرح صحيح او خاطئ 

بيعي الستاتيكي فقط بل بكل الدين من احلياة وليس احلياة دبفهومها البيولوجي الط إقصاءال ديكنو 
 تشعباهتا االقتصادية والسياسية والقانونية والعقائدية والروحية واحلضارية بصفة شاملة . 

ر رواد السوسيولوجيا ويف مقدمتهم ماكس فيرب من خالل مؤلفة " األخالق اىذا ما نظر لو كب
وتفعيلها يف اجملتمعات  الرأمسالية يف بعث األخالق" وكيف سامهة تلك الرأمساليةالربوتستانتية والروح 

ترسخ الدديقراطية يف ذلك اجملتمع  أن رأىلدوطكفيل الذي  أيضا"  أمريكاالغربية وكتاب " الدديقراطية يف 
 أطروحاهتامن خالل  -تلك اجملتمعات أي – أيضاكما كانت السباقة  مت بفعل تارخيي وديين وقانوين أو

 لإلقطاعيةشريكا  إالوان الدين شلثال بالكنيسة ورجاالهتا ما كان  العلمانية يف فصل الدين عن الدولة
من خالل تقديس العقل وسبجيد الفرد كانسان لو حقوقو الطبيعية  إالادلتوحشة وال تطور او ربديث 

وادلدنية ادلكرسة بصفة دديقراطية سبنحها لو الشرعية القانونية والتعاقدية بضمانات دستورية بعيدة عن 
 قدمي واجلديد .العهد ال

 أهناعلى  إليهاىذه التنظريات زادت تأكدا وترسخا بظهور العودلة او العادلية  فهذه األخرية ال ديكن النظر 
قيمة عابرة للحدود اجلغرافية فقط بفعل وسائل التكنولوجيا بل ىي بنية ونسق قائم حبد ذاتو يرى يف 

أمام ما يسمى باجملتمع  اآلنبصفة مدققة ضلن رلاالت لعملها التجارة واالقتصاد والسياسة واحلرب 
اليت خرجت من رحم الثورة اإلنسانية الثالثة )   الدورل والذي لو مؤسساتو ومنظماتو ومنظوماتو ادلعروفة

 .للقرن العشرين ادلتوىج يالتقنية و ادلعلوماتية والسرعة  قالثورة االتصالية ( اليت كانت دبثابة خط انطال
تعرف  أيضابعيدا عن ادلنطقة العربية وعن اجلزائر ربديدا وان اعرتفت بو فهي  كل ىذا نشأ وتطور

وىو الدستور يف مادتو الثانية  أالمرجعيو ذلا  أولاخلصائص الثقافية والعقائدية ادلكونة ذلا و ادلقرة هبا يف 
 .واد اليت تليهااذل جانب اعرتافها بالعربية واالمازيغية يف ادل اإلسالمدين الدولة ىو  أناليت تأكد 

اذل غاية الوقت  اإلسالميباعتبار انو يوجد يف اجلزائر ومنذ الفتح  إسالم أييف ادلقابل يطرح سؤال 
ذبارية ودعوة  –الراىن عدت فرق وطوائف اعتلت ىرم السلطة بعصبة قبلية وسيطرة مادية اقتصادية 

ىذا ،  األوسط دلا كان يسمى بادلغرب اجلغرايف اإلطاردينية تشرعن وجودىا وسبيزىا عن من سبقها داخل 
من الرستمية  ابتداءالتارخيية والسياسية عند بن خلدون  اإلشكاليةذكره عبد القادر جغلول يف كتابو  ما

عبد  األمريىو و  أالالطريقة القادرية  أتباعاذل غاية الدولة اجلزائرية احلديثة اليت كان مؤسسها احد 
على عالقة قوية بني السياسي والديين حيث يصبح العادل بالدين ىو اخلليفة يدل  إمنادل  إنالقادر، ىذا 

حيث تأخذ لو البيعة بادلسجد وىو من يقوم باخلطبة يف الناس أيام اجلمعة والعيد وىو من يدير بيت 
ادلال وىو من ينصب وخيلع فهو صاحب السيف والقلم على حد تعبري بن خلدون وىو العادل بشؤون 

 . خرةواآلالدنيا 
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وان كان  اإلسالميةالنظرية السياسية  أن إالالسياسية البائدة  األنظمةىذا النموذج دفن ضمن مقربة 
موجود عند بعض الدارسني و  األمرانو يف واقع  إالالكثري يعرتض على اذلشاشة العلمية ذلذا ادلصطلح 

بدأ مع مجعية علماء  الذي اإلصالحياحلركي يف شقو  باإلسالمموجود عمليا من خالل ما يسمى 
 عندماة الوطنية اجلزائرية بعد االستقالل ليدخل يف صراع معو وىذا ما ذبسد ـو الدولـذي تبنتـادلسلمني وال

الفرنسية برفض  األخباربعد تصرحيو لوكالة  اإلبراىيمياجلربية على الشيخ البشري  اإلقامة تفرض
احلركي ىو ما يسميو البعض باألصولية  لإلسالمين الوجو الثا أمااالشرتاكية كنظام يسري رلتمع مسلم 

ورفض  اإلسالمية اإلنقاذادلسلحة يف اجلزائر اذل غاية حل جبهة  اإلسالميةواليت ابتدأت مع احلركة 
 خيتار احد مقومات الوحدة الوطنية شعارا لو . أنحزب من شأنو  أيالسلطة تأسيس 

ىوية دينية  أيخل اجملتمع اجلزائري واليت تستفزنا عن دا اإلسالميىذه نظرة اسطوغرافية سلتصرة للدين 
 تصوف وىل ىو شيعي أم سين وأي سنة ؟  وأيللمجتمع اجلزائري ىل ىو صويف 

ىو زلل   وىكذا درجت الدراسات السوسيولوجية على تقسيم الدين اذل رمسي وحركي وشعيب ولكن ما
 من السلطة ؟ االسالماتكل ىذه 

دلصحف ورش ابتداء  تاليةمالكية الفقو أشعرية العقيدة  أهنافتأ كل مرة بأن تقول السلطة اجلزائرية ما ت إن
اليت تدور حول دوره كل ىاتو الدراسة وحول  اإلماممن كبار مسؤوليتها يف السلطة التنفيذية اذل غاية 

تلعبو  ادلؤسسة اليت ربتوي نشاطو واليت دار حوذلا الكثري من النقاش والتساؤل عن حقيقة الدور الذي
انو رلرد مكان تقام بو  أم ؟ادلسيسة واذل صاحل من يلعب؟وىل حيق لو شلارسة مثل تلك النشاطات 

 الطقوس والشعائر الدينية وفقط ؟
تبني حيث إمجاال ىذه التساؤالت سبقتها دىشة سوسيولوجية عن عودة الدين يف حياة اجملتمعات العربية 

 أنظمةالتيار التارخيي لسري البشرية بعد أن عرفت ادلنطقة العربية  سري باالذباه ادلعاكس او خبالفذلا أنو 
حكم قومية ووطنية قامت باصلاز مشاريع تنموية كربى وسياسية ىي اقرب اذل العقلنة من ادليتافيزيقا و 

ودل ذبد مربرات تواجو هبا شعوهبا  7691 تراجعت قوهتا بعد النكسة سنة األنظمةأن ىذه  إالالثيوقراطية 
 ، قد إليوالدين لتلجأ  إالاذل احلالة االجتماعية ادلزرية من فقر ومرض وجهل دل ذبد ىذه الشعوب  افةإض

الدين ادلأوى ىكذا الحظ البعض العودة اذل االسالم وبدأت تعبئة بظاىرة ىذه العلي الكنز  أمسى
نعتت من قبل بعض اجلماىري لصاحلهم ليشكلوا قوة سياسية ومجاعة ضاغطة داخل اجملتمع ىذه احلالة 

الستخدام  لإلسالم األخرىالساسة وادلثقفني بادلاضوية والوصولية االنتهازية كما سارعت بعض التيارات 
بعض النصوص اليت توافق مبادئها كما كانت االشرتاكية تفعل ىذه احلالة وصفها نزار قباين يف قصيدتو " 

عت اذل النصوص الدينية لتحافظ على وجودىا سار  اإليديولوجيات، كل  اإلسالم" بدكاكني اإلمامقتل 
 .إيديولوجيةبذلك عدة  اإلسالمومواقعها ، ليصبح 

الدين حيتكم اذل نصوص وىذه النصوص غري مسايرة  أنعتبار على اوجهة انتقادات كبرية لالسالماوين 
 أالنات واالنشغاالت فمنهم من دعى اذل عزلو وجعلو ضمن اخلا األسئلةللحداثة وال ذبيب على كل 

 أنىو كيف للعقل الذي ديتاز بقصوره  آخرفرد عليهم االسالمويني بعزل  إصالحومفكر فيها او اذل 
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الدين  عقلنوىذه رلرد دعوة اذل  اإلصالححييد الدين وجيعلو رلرد عالقة شخصية بني اهلل والعبد ودعوة 
كانت   آخر إصالحيح وجد طرح والوحي وىذه ادلقاربة ال يستسيغها الفكر الديين وعلى غرار ىذا الطر 

 البعض ال أدبياتوزلمد عبده وزلمد رشيد رضا وان كانت يف  األفغاينمع مجال الدين  األوذلبداياتو 
زبرج عن اخلطاب االرذودكسي او كما امساىم زلمد حداد النواة االرذودكسية ىذه النواة دل تعدم 

ات منهجية وفكرية وخطابات عصرية مرجعيتها ـوالتاريخ و الكون واجملتمع بآلي اإلنسانعن  إجابات
صالحا لكل زمان ومكان رافعني  اإلسالمدائما الرتاث الديين بكل تصنيفاتو وتنوعاتو حيث رأو يف 

 . اإلسالم إالالكل ينشأ وديوت  شعار
ن او التالس األكاددييىذه التناقضات عرفها اجملتمع اجلزائري ودل تكن على مستوى اخلطابة او النقاش 

كمكان اسرتاتيجي   وإماموبل تطورت اذل مستوى العنف والقتل باسم الدين واستعمل فيها ادلسجد 
كبرية من قبل النخبة دبختلف تنوعاهتا عن دور ومكانة   إشكاالتولوجسيت من اجل التعبئة مث الدعم 

لة اجلزائرية اذل فيو ؟ شلا دعى بالدو  وإمامووعن دور ادلسجد وطرحت الدين يف حياة اجملتمع اجلزائري 
 .وتشديد الرقابة  اإلصالحاتالعديد من  إجراء

م يتأم الثاين ىوف اإلسالم بتأميم أركونزلمد  كان األول كما عرب عنو إن أخرتأميم  اذلالسلطة  اضطرت
قنوات  كإنشاءمن شأهنا أن ربافظ على اذلوية واالستقرار الديين   ضوابط إجياديف  تسارعكما ادلسجد  
حصص للفتوى ومسابقات سنوية يف حفظ القران كفرسان القران ، للقرآن الكرمي  وإذاعةينية قرآنية ود

، مفيت لكل منصب دلفيت اجلمهورية اجلزائرية الدديقراطية الشعبية  إجيادجهوية والتفكري يف  إذاعةلكل 
، تعزيز  األئمةمعاىد ومدارس وطنية او جهوية لتكوين  ، إنشاءكمرجعية دينية لكل اجلزائريني والية  

شروط التشديد على ال وظيفية تساعد اإلمام على أداء واجبو ،ومناصب ومجعيات  انادلسجد بلج
 .تحسني نوعية االئمة ل كمحاولةتوظيفية  ال

ىذه احلزمة من اإلصالحات ذات الوجوه ادلتعددة ) قانونية ،إدارية ، إعالمية....اخل ( من بينها أيضا 
ورفع  اإلصالحالتقنيات ادلستعملة يف رلال  كإحدىرللة رسالة ادلسجد   منهااالتصالية اليت تندرج ض

ذكرناه  عصارة كل ما األخريالذي ىو موضوعنا الرئيسي والذي يشكل يف  أدلسجديمستوى اخلطاب 
باعتبار التفطن ادلتأخر لفاعلية ادلسجد وقدرتو على التعبئة والتوجيو دلا لو من احلظوة الدينية على اعتبار 

 .انو بيت من بيوت اهلل وفيو ما يوعز بالقران والسلطان 
الديين والعصيب فكذلك التنمية تقوم على  الوازعودلا كانت الدولة برأي بن خلدون تقوم على فكرة 
ىاجس لكل احلكومات ادلتخلفة وبلدان العادل  اآلنرلموعة من ادلخططات واالسرتاتيجيات اليت تشكل 

و الصحي والتعليمي والسياسي وربقيق  يمن اجل ربسني مستواىم ادلعيش لكل الشعوب وأمالالثالث 
والدينية اليت ربكم اجلماعات واليت  األخالقيةدبجموع القيم  أيضا وإمناذلك ال يكون بادلال فقط 

مشاريع تعود على العباد والبالد بادلنفعة  إصلاحتلهمهم يف معاجلة مشاكلهم والقضاء عليها او دفعهم ضلو 
وذلك بتجنيد شامل لكل من يستطيع ان يقدم خدمة معتربة  على كل مستوياتو ويف كل اجملاالت منواأل

. 
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لذلك عمدنا من خالل ىذه الدراسة اذل معرفة أي عالقة ما بني اإلسالم وقيمو والدولة اجلزائرية يف اصلاز 
لراعية األوذل للشأن الديين وربقيق مشروع التنمية عن طريق إحدى مؤسساهتا وىي وزارة الشؤون الدينية ا

 وكيف تدبر ذلذا األمر بواسطة أداة اتصالية تعد مربط الفرس من كل ىذا البحث .   
 من ثالث فصول رئيسية :  األخرييتشكل ىذا 

،الفرضيات ، العينة ،ادلفاىيم  اإلشكاليةيتعلق باجلانب ادلنهجي الذي حيتوي على  األولالفصل 
ادلستعملة والدراسات السابقة  األدواتومعوقات وماىية البحث اذل جانب  وأسباب وأىداف اإلجرائية

 . رلال حبثنا إيضاحاليت كانت دبثابة مساعد رئيسي ساىم يف 

حول القراءة  األولمباحث يدور  أربعالذي اخرتنا لو عنوان نظريات ومقاربات يتكون من  الفصل الثاين
ادلبحث الثاين تطرقنا فيو بصورة  يف هنضة الشعوب ،الوظيفية للدين وكيف تلعب القيم دورا مهما 

خاطفة اذل أمهية الدين يف اجملتمع اجلزائري وكيف رافقو يف كتابة تارخييو ادللحمي الثوري التحريري ، 
والذي دل يفارق ادلشهد  7691بأطيافو ادلختلفة وكيف تواصل ذلك اخلالف والتأييد للدين ما بعد 

خالل االخوانيات و الطرقيات ) الزوايا ( أو ادلدينة خاصة على ادلستوى  السياسي سواء يف الريف من
يتناول مفهوم التنمية وأسسها وطرائقها واىم ادلدارس النظرية اليت  ادلبحث الثالث ،الرمسي الوزاري 

، مث اخليار التنموي  عاجلت ىذه القضية ما بني الوظيفية وادلاركسية ويف ختامهما الطرح اإلسالمي
زائري منذ االستقالل والتأسيس للدولة الوطنية اذل غاية ما ضليها اآلن مع تقييم بسيط ذلذه التجربة ، اجل

ادلبحث الرابع قمنا بعرض بسيط ألىم النظريات االتصالية اليت اىتمت بعملية االتصال ما بني 
، ىذا األخري ربطناه بالتنمية   االجتماعية والنفسية والثقافية والظروف ادلتعددة احمليطة بو ادلؤثر فيها وهبا

كما حاولنا أن نبني العالقة ادلوجودة بني التنمية واالتصال و االتصال والدين خاصة يف اإلسالم مربزين 
أىم الوظائف و اخلصوصيات االتصالية اليت ينفرد هبا  ، ومن تلك اخلصوصيات ادلسجد الذي نال 

رخيية وأمهيتو وأدواره االجتماعية اخذين بعني االعتبار التنوع احلصة األكرب إذ فصلنا نوعا ما يف أصولو التا
اللغوي ادلوجود وكيف ينعكس على الرسالة اليت يريد إبالغها اإلمام ، ويف هناية ىذا ادلبحث ختمنا بواقع 

 اخلطاب أدلسجدي بعيدا عن التنظري والنقاشات بل كما يراه القائمون عليو .

ا اذل أربع مباحث أردنا من األول أن يكون دبثابة صورة مصغرة عن اجمللة  وقسمناه أيض الفصل ادليداين :
ككل ودليل ديكننا من االنتقال والوصول السلس اذل األىداف ادلنتظر اصلازىا كما يزيح الغموض 
وااللتباس عن القارئ مسهال لو فعل القراءة، أما الثاين والثالث فكشفنا عن أىم الصيغ اللغوية الكتابية 

االستداللية ( والقوالب الضمنية )الرسالية( ادلشكلة للب اجمللة واليت احتوت العديد من العناصر  و )
ادلهمة اليت صنفناىا يف عناوين رئيسية عكست اإلرادة احلقيقة للقائم عليها و اليت اتضحت أكثر من 

عدد ، دون أن هنمل خالل الرتددات ادللفتة لبعض ادلواضيع و عن طريق خط االفتتاحية ادلالزم لكل 
 أيضا ادلواضيع الفرعية الثانوية .

ابنا أيضا من خالل ىذين ادلبحثني عن اخلصائص وادليزات اليت أشرتك فيها مجيع من مت السماح لنصو  
أن يطبع وطبيعة التفاوتات اليت بينهم ، وكذلك تطرقنا لطبيعة القيم اإلسالمية اليت تداولت بني 
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دلنطق اختيار ادلواضيع ، يف ادلبحث األخري وىو الذي يتعلق بادليدان أي  صفحات اجمللة واليت خضعت
ادلمارسة احلقيقة للخطاب أدلسجدي من طرف اإلمام وعالقتها بكل ما قيل وبكل ما ينتظر منو على 

 اعتبار انو احللقة االخري وادلهمة يف التزامو صلاح ويف امتناعو فشل .
جناىا من الدراسة مث يف النهاية قائمة ادلصادر وادلراجع وفهرس يف األخري عرض للنتائج اليت استنت

 اجلداول.
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  :اإلشكالية -1
الذي يستطيع تطويع الصعاب وتذليل  واألصلح لألقوىدببدأ البقاء  إال يعًتفنعيش يف عامل ال  أصبحنا

فيجب عليو التسلح بالندية كهذه  و عصره ، من يدخل رىانات أصالتووػلسن التوفيق بُت ادلعيقات 
على الذات من اجل رفع  القاسيال باالشتغ إالاليت لن تكون  كينونتوالكافية اليت ػلفظ هبا كرامتو و 

ة ــافية النخبويـالثق دةــواألرصباالستثمار يف كل ادلدخرات التنافسية واخلدماتية و  اإلنتاجيةقدرهتا 
 ة .ـــبويـوالشع

النوعي كلما زادت الثقة و اتسعت دائرة الفعل   الطبقتُتكلما كانت كثافة االتصال كبَتة ما بُت ىذين 
 . يصبح ىذراوجدوى لذي بإعادتو دون ملل وضاقت حلقة القول ا

الذي يصطلح عليو حاليا بالتنمية لن تنجزه مجاعات كبَتة او صغَتة  ربقيق مثل ىذا ادلشروع الضخم إن
 األخَتيف  ياية ذلا ، فهال هن ضوائقيشكوا  امهما كانت قوهتا السلطوية او ادلالية وال ينجزه مواطن منفرد

 . قبل كل شيء وأفكار قيمقوى وارباد  افرظتنتاج 
ماعي و العنف قد عاشت اجلزائر رلتمع ودولة فًتات الضيق ادلايل والعجز االقتصادي والتوتر االجت

ال كاد دبثابة تسونامي   كانتوعودة اىل طرح قضايا تتعلق باذلوية   األمٍتالسياسي باسم الدين والتصعيد 
 استيقظت او انفجرت يف مواقيت متقاربة ال يبقي وال يذر ، وكأن ادلشاكل كانت نائمة او خامدة مث

منفتح ؽللك كل ميكانيزمات التمدن ، غٍت عريق وثوري وجود كيان  ىددت مشاكلتعرف التأجيل ، 
 قاصر قل ما تشاء فأنت حر: والسبب يف ذلك اللغة اخلشبية ادلشحونة بالنرجسية من قبيل والتحضر 

 .درقا وأنا افعل ما أشاء ألنٍت حر و ) متحرر (
يكون سيف الدين الذي سفكت بو الدماء كلها بدون استثناء وعطلت بو  أنوليس من ادلفارقات 

 أكثريكون ىو نفسو احلاقن ذلا فهو كما يقال سالح ذو حدين بل  أنمؤسسات وخربت بو شركات 
ن او حصيكون رلرد  أن اآلنمنو  للشأن الديٍت فهي ال تريد إلعلاذلا السلطةتفطن خاصة بعد من ذلك 

 اإلظلائيةا دلخططاهتيشرعن خلطاهبا ويسهل استصغائو وقبولو كما ؽلهد ويسهل  أساسيشريك  وإظلامنجد 
 التالية : لإلشكاليةمن ىنا جاءت صياغتنا على ادلستوى احمللي ، 

 تنمويفي تشكيل خطاب مسجدي رسمية كأداة اتصالية رسالة المسجد  مجلة كيف تساهم  -
 للدولة الجزائرية ؟العامة ة السياسيتحقيق من شأنه 

 : ادلرافقة الفرعية  األسئلةوبعض 
 ؟ واجبو  أداء أثناءباجمللة  اإلماممدى اىتمام ما  -
رسالة ادلسجد  إلصلاح اليت يستخدمها اإلمام ما ىي أىم الوسائل والطرق االتصالية احلديثة والقدؽلة -

 التنموية ؟
 ؟ و الغَت رمسية ) مدنية ودينية(ادلؤسسات الرمسية  و اإلمام ما طبيعة العالقة ادلوجودة بُت -
 ىل ادلؤسسة الدينية اجلزائرية جادة يف إقحام اإلمام وادلسجد يف الشأن التنموي ؟ -
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 ما نوعية اللغة التواصلية واحلجاجية خلطاب مسجدي تنموي ؟ -
 ما ىي أىم القيم اليت كرس ذلا على مدى صفحات رللة رسالة ؟ -
 

 ة الدراسة : أهمي  -2
 

اخلطاب ىو تعبَت عن معرفة او تصور للوجود ، وادلسجد ىو مرفق وأداة يف حكم ما أوقف هلل عز وجل ، 
والدين ىو ما أوحى بو اهلل للبشر كي يبتغوا بو سبل النجاح وطريق اخلالص ، ىذه العوامل ليست طبيعية 

تمع فهي ليست جامدة زلنطة و ال سلسلة رلردة من الثقافة او ال زبضع لظروف السياسية وتغَتات اجمل
 رخوية ، وإظلا تكون مرات يف زلل الفاعل ومرات يف زلل ادلفعول بو فإما أن تكون تابعة او متبوعة .

الدولة ىي الطرف الوحيد الذي ػلتكر السلطة بالشرعية واستمرار الشرعية إما يتأتى من خالل نظرية 
ة و األنظمة والقوانُت الدولية من خالل نظرية احلق و الواجب اليت القوة اليت ذباوزهتا األعراف اإلنساني

 تؤسس لعقد ال يقوم إال بالقبول والًتاضي الذي يعلق معيار دؽلوتو بالرفاىية اليت يعيشها ادلواطن .
ولتحقيق الرفاىية البد أن يغَت كل فرد من ذىنيتو فهو ليس ملك كما يظن يطلب فيلىب سعيو ػلوز على 

 والعصمة ، بل عليو أن يعمل وؼلضع للدستور والقانون . احلصانة
يف رلتمع جزائري مليء بكل ىذه التناقضات أين دخل الدين مع الدولة يف مد وجزر كان ادلسجد أعظم 
شاىد على ىذه العالقة ، و حسب ادلواطن اجلزائري انو ليس دبدين للدولة او اجملتمع دلطالبتو حبظو من 

 تكالية اليت كرب عليها واليت جعلت منو عاجزا وعاطال ومستهلكا .البًتول او بسبب اال
أتت يف األخَت سلططات التنمية لتحل كل ىذه اإلشكاالت دلا فيها من معادالت حسابية وىندسية 
مصاغة بطريقة سوسييولوجية تستطيع االحتواء و االستيعاب والتمكُت والتعبئة وادلراقبة والتجهيز واإلشراك 

علُت من اجل ربقيق ادلصلحة العامة اليت لن تتحقق إال بقيام كل األطراف بواجباتو على أمت جلميع الفا
 وجو .

من ىنا تكمن أعلية الدراسة إذ نسعى اىل االقًتاب من معرفة مدى التكامل والتساند ما بُت ادلؤسسة 
الل اجمللة اليت تعد الدينية خبطاهبا اإلصالحي ادلكمل وادلدعم لعملية التنمية كما خطط ذلا ، من خ

إحدى آليات ترقية اخلطاب أدلسجدي، ومدى التزام اإلمام باخلطوات ادلطلوبة منو لشخصو ولدعوتو لغَته 
 أيضا لاللتزام هبا .

ضمن عملية اتصالية فوقية مشجعة على االتصال األفقي ما بُت األئمة وادلأمومُت الن يف ذلك حرص 
اجلميع وبذلك تكسب قيم اغلابية أصلها ديٍت بعدىا خدمة الوطن وأمانة و إحساس بأن ادلشروع مشروع 

 وتنميتو .
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  أهداف الدراسة : -3
 

إن الغاية من أي حبث علمي الكشف عن العالقة ادلمكنة بُت السبب والنتيجة عن طريق إتباع اخلطوات 
بة تعطيو نوع من ادلعروفة وذلك من اجل مقاربة احلقيقة وإشباع انشغال الباحث الذي يبحث عن أجو 

الراحة الفكرية ولن ػلقق ذلك إال بعد الوقوف على مساعيو اليت كانت رلرد حلم أو أمنية ، من األىداف 
 اليت رمسناىا نذكر : 

 معرفة ادلواضيع ادلركز عليها وعالقتها بالتنمية اليت تنشده الدولة اجلزائرية. -
 السلطة التنموي . النظر يف مدى التزام ادلؤسسة الدينية الرمسية خبطاب -
التحقق من مدى فعالية و أعلية اإلصالحات اليت قامت هبا وزارة الشؤون الدينية يف رلال ترقية  -

 اخلطاب أدلسجدي .
 التأكد من دور اإلمام التنموي والتزامو الوظيفي بالطموح او النموذج الذي وضعو القطاع ادلعٍت . -
ة كوسيلة اتصالية مساعدة و ل الثروة التكنولوجياختبار مدى اىتمام ادلعنيُت واألئمة باستغال -

 .معززة
 

 :  اختيار الموضوع أسباب -4
كل حبث علمي ىو نتاج فضول أكادؽلي ومسببات تستفز الدارس سواء كانت ذاتية او موضوعية وىذه   أنادلؤكد 

 ادلسببات ىي كاأليت :
 الذاتية :األسباب  4-1

كالمو مكرر او مزوق   فإما لإلمامحُت دخولو ادلسجد لسماعو  يمصل أيالرتابة والروتُت الذي ػلس بو 
 سبتاز بالعمومية والسطحية و ،بأساليب بالغية من شعر وصور بديعيو وبيانية أو خطابات غَت أنية 

و القران ىو من كشف عن ىذه احلقائق قبل العلم ( وىو ال  ...كان السباق اىل  اإلسالمالفيختية ) 
ومرات يريد أن يتكلم على أمر ما فيتكلم على أمور شىت ال لتفسَت العلمي للقران يبُت ال احلقيقة وال ا

، اىل جانب ظهور بعض اخلطابات واحللقات داخل ادلسجد او بعض يدرك منها السامع شيء 
ؼلطب مثال ، كل  واإلمامالتعبدات البعيدة عن قيمنا الفقهية الوافدة من ادلشرق كصالة ربية ادلسجد 

على اخلطاب ادلسجدي وجعلت من ادلسجد رلرد فضاء ػلس فيو العبد  أثرترات ىذه التمظه
كما أن ذاك ادلصلي إن تأثر باخلصوصية اليت تربطو بربو فقط ال دبن يصلي معهم او من يصلي من وراءه  

 .دبا مسع فال يعدوا أن يتجاوز أسوار ادلسجد اىل احلياة اليومية اليت يعيشها
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     وعية :الموض األسباب  4-2

كبَتة داخل اجملتمع اجلزائري كوهنا استجابة   أعلية أدلسجدياخلطاب  أدوات كإحدىخلطبة اجلمعة مثال  
يا أيها الذين امنوا إذا نودي للصالة من يوم اجلمعة فاسعوا اىل ذكر اهلل وذروا البيع ذلكم  لقولو تعاىل: )

على مستوى  اإلعدادالىتمام يظهر من خالل [ ، ىذا ا9 ( ]سورة اجلمـعـةخَت لكم إن كنتم تعلمون 
ادلظهر بالعباءة والقلنسوة واحلضور الذىٍت بل تتوقف احلياة كليا دلدة ساعة ونصف كأعلى تقدير وىذا 

مؤسسة دينية  إالحزب وال نقابة وال مجعية  على مدار السنة ال يستطيع القيام بو ال أسبوعيالتكرار 
مليون مصلي من شأهنا معاجلة قضايا معينة والقضاء عليها او  15 ىلا 12 تابعة للدولة تستقطب مابُت

قيد االصلاز وبالتايل تتحقق التنمية يف  ربقيق مشاريع ومنجزات او احلفاظ عليها ىي على ورق او
وللتدليل نفسو واجملتمع ككل ويسود االستقرار وتدفع عجلت التطور ربت مسع ونظر السلطة  اإلنسان

أفاد  إذطبة فقد أجريت دراسات حول أثر خطبة اجلمعة يف عدد من الدول على مدى تأثَت اخل
منهم أهنم يلتزمون  %71 أشاريتأثرون دائمًا بقول اخلطيب فيما  %78االستطالع يف مصر مثاًل أن 

 . 1بقول اخلطيب
الدولة اليت سبت على مستوى اخلطاب الديٍت وتغَت رؤية  اإلصالحاتالعام للدراسة ىو رلمل  اإلطار إن

للدين وزلاولة استقراء العالقة بينهما بطريقة سوسيوتارؼلية وزلاولة فهم الكيفية اليت يراد هبا توظيف 
يف خدمة السياسة العامة للدولة اليت ترمي اىل تنمية اجملتمع من خالل رلموعة القيم  أدلسجدياخلطاب 

لديٍت للدولة اجلزائرية من خالل رللة رمسية عن طريق ادلقارنة بُت اخلطاب ا اإلسالماحلضارية اليت ػلملها 
ضمن  األخَتةعلى اعتبار انو احللقة  اإلمامالذي يقوم بو  أدلسجدي)رللة رسالة ادلسجد ( واخلطاب 

 .ادلعد ذلا  اإلصالحاتبو ينعقد او ينفرط عقد  إذسلسلة ادلؤسسة الدينية الرمسية 
 

  المفاهيم االجرائية : -5
ىو خطاب ديٍت تربوي مسح ال جرب فيو يصدر عن اإلمام من ادلنرب اىل  الخطاب المسجدي : 5-1

الناس بأدب ورزانة ، يشًتط فيو ادلالئمة بُت اخلطيب وادلخاطب ، يتضمن الوعظ واإلرشاد والتوجيو و 
اإلعالم ، يعاجل مواضيع روحية وعقائدية باألساس مث األخالقية واالجتماعية خاصة اليت تتعلق بالسلوك 

 اجل النهوض باجملتمع وفق ما جاء يف القران والسنة.  ، من

ىي بناء لإلنسان يف ادلسجد بطريقة روحية، ال يقصد هبا الزيادة والكثرة يف االقتصاد  : التنمية 5-2
سوء اىل احلسن اىل اجليد عن لالنتقال من األفقط وإظلا يف البشر و الصناعة ويف كل مناحي احلياة ، 

 الناس اجلامدة الراكدة وجعلها فاعلة ، يف حركية مرتبطة بالعمل واإلنتاج. تطريق تفعيل سلوكا
                                                 

  1 الدويش زلمد بن عبد اهلل ،" حىت نستفيد من خطبة اجلمعة من ص 18 اىل ص24". رللة البيان العدد 65، زلرم 1412هـ/ جويلية 1993،ص18 . 
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  ة :ـفرضيـال -6

 وىي  :، الذي يهتم باحملتوى والشكل  زدواجيأإلخضعت دلنطق ربليل ادلضمون 
 .  مواضيع تنمويةادلواضيع ادلقدمة يف رللة رسالة ادلسجد  -
 عصرية .ة يمعلكتب هبا اجمللة ىي لغة اللغة اليت ت -
 
  ة :ـالدراس الـمج -7

 ىو رللة رسالة ادلسجد. المجال الوثائقي : 7-1
قمنا جبمع عددىم على  إذاىم أالئمة العاملون بقطاع الشؤون الدينية ، :  المجال البشري 7-2

  إمام على مستوى الوالية ككل 143اختالف رتبهم سنجد حاصل 

 غاًل واليـة مست ىو األكيد المجال المكاني : 7-3
 2269 تغطي مساحة قدرىا،ن يف الشمال الغريب من الوطـــ: ىي مدينة تقع  تعريف بسيط بادلدينة

الغرب  ومن غليزان و معسكر اجلنوب والييتو من  الشرق والييت الشلف و غليزان ػلدىا من 2كلم
 . ادلتوســط الشمال البحر األبيض ومن والييت معسكر و وىران

 . نسمة 704.000 اإلحصاءات حوايل خرحسب آا بلغ عدد سكاهن
 . بلدية 23و دوائـر 10 إداريا إىل واليةالقسم نت

الشؤون الدينية واألوقاف لوالية مستغاًل، أنشئت ىذه األخَتة دبوجب ادلرسوم  تعريف دلديرية أيضانقدم 
 مهيلكة يف ثالث مصاحلأي بعد التغيَت الذي حصل ،  26/07/2000 ادلؤرخ يف 2000/200 رقم

 إدارية:
 مصلحة ادلستخدمُت والوسائل واحملاسبة  -
 مصلحة التعليم والتكوين والثقافة اإلسالمية . -
 مصلحة اإلرشاد والشعائر واألوقاف -

 أهنيناىا يوم 22/02/2012 أما ما تعلق بدراسة الوثائق فكانت بدايتو مع المجال الزمني : 7-4
 .09/06/2012 يوموأهنيناىا 15/05/2012 ، وخبصوص ادلقابالت فقد بدأهنا يوم 30/04/2012
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  العينة : -8
 

لقد شهد قطاع الشؤون الدينية خاصة وبعد رلي بو عبد اهلل غالم سياسة جديدة مليئة بسن القوانُت 
واإلصالحات خاصة اليت تعلقت بادلسجد واإلمام ومن ضمن تلك ادلبادرات رللة رسالة ادلسجد اليت 

وزارة وعلى رأسها الوزير نفسو ، حيث توزع على مجيع األئمة أينما كانوا ، حظيت بعناية كبَتة من كل ال
منها يف ربقيق ىذه االستعداد الكبَت يبُت قيمة ىذه اجمللة كوسيط مهمة يف السلم اذلراراكي ودلا يراد 

أ مع  ، قد عرفت اجمللة الكثَت من ادلعوقات فهي مل تصدر بانتظام وبطريقة شهرية تبدادلنجزات ادلطلوبة
1 العينة العشوائية ادلنتظمة بأسلوب الدورةكل سنة ، لذلك عمدنا اىل اختيار 

Rotation  اليت تضمن
  2010 عدم تكرار التواريخ او األيام وىذا يعٍت أن طلتار على سبيل ادلثال عدد شهر جانفي من سنة

ا أكادؽليا خاصة ىذه الطريقة يصطلح عليه،  سنة 3002 وعدد مارس من سنة 2009 من وعدد فيفري
 .2يف حبوث اإلعالم واالتصال بالسنة ادلصطنعة

فقط   %10 لقد قمنا بإضافة أربع أعداد وذلك من اجل أن تكون العينة أكثر سبثيال وان كان ادلطلوب
 من رلموع قاعدة البيانات كما ىو موجود يف كتاب يوسف طمار .

 3002 عدد ابتداء من صدور اجمللة سنة 28 دنفًتض أن قاعدة ادلعطيات اخلاصة دبجلة رسالة ادلسجل
األمان ورباشي  أوىو عددا كاف ومناسب ولكن أخذا دببد 03 سيعطينا الرقم ادلمثل 3003 اىل غاية

 . أعداداألخطاء عمدنا اىل إضافة أربعة 
ادلتعلقة أما فيما ؼلص العينة ادلتعلقة باألئمة من اجل تكملة عملية البحث ولالرتباطات ادلهنية الكثَتة 

والثقافية عمدنا اىل انتقاء العينة القصدية ألهنا  م العمرية وخلفياهتم االجتماعيةذلم وتفاوت مستوياهت
مساعدة يف اختيار مفردات غَت متجانسة يسهل التعامل معها ، قدرناىا بعشر أئمة اريعة من ادلناطق 

 لريفية . احلضرية و ثالثة من ادلناطق الشبو حضرية وثالثة من ادلناطق ا
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1

 3002، 2ر : دار القصبة للنشر ،ط".تر : بوزيد صحراوي وآخرون. اجلزائ-تدريبات علمية –منهجية البحث العلمي يف العلوم االنسانية موريس اصلرس ،  
 . 100،101،ص 

 2 يوسف طمار، ربليل احملتوى للباحثُت والطلبة اجلامعيُت . اجلزائر: الفسيلة للطباعة والنشر، ط1 ، 2007  ص 19 .
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 جمع البيانات :  وأدواتالمنهج  -9

من يراه تقنية  فمنو من يراه منهج ومنويوجد إشكال كبَت يف ضبط تعريف دقيق وشامل لتحليل ادلضمون 
 :اليت حاولت ربديد كنهو  سنقوم بعرض مجلة من التعريفات

دقيق وادلوضوعي دلا يقال عن " انو يستهدف الوصف الالزويليعرفو   مفهوم تحليل المضمون : 9-1
   1موضوع معُت يف وقت معُت "

الذي يهدف اىل الوصف الكمي وادلوضوعي وادلنهجي البحث  أسلوبعلى انو "  برنارد بيرلسونيعرفو 
  2للمحتوى الظاىر لالتصال "

يعرف يف معجم علم االجتماع " يستعمل ىذا النوع من التحليل يف توضيح مضمون االتصال بُت 
لالتصال  األساسيةالذي يتضمن تصنيف احملتوى بطريقة معينة من اجل استخراج البنية  األفراد

  3من ادلعلومات اجلمعية" أكثروثائق ادلواد ادلرئية أساسا لتحليل ويستعمل ىذا ادلصطلح 
ث ادأما الغرب فيشتغلون باستحعند العرب  إالىذا اخلالف مل يطرح  أنزلمد عبد احلميد  برأي
 .  4اإلجرائيةجديدة للخطوات  ليبأسا

الكمي الذي ادلنهج  أسلوبقمنا ضلن باستخدام  وألجلهاوذلك من اجل الوقوف على احلقيقة العلمية 
  يفًتضو ربليل احملتوى والكيفي الذي يكون باستعمال تقنية ادلقابلة النصف ادلوجهة

 

لة البسيطة تعرف كاآليت : " يقوم تعرف كذلك باسم ادلقاب مفهوم المقابلة النصف الموجهة : 9-2
الباحث باستخدامها كتطبيق لنوع غَت مقنن يستخدم أسلوب األسئلة العامة بطريقة حرة غَت موجهة يف 
شكل إثارة للعديد من النقاط واألبعاد واخللفيات للنقطة ادلبحوثة يسًتسل فيها ادلبحوث يف الكالم 

 . 5ليعطي ادلزيد من ادلعلومات والبيانات"
ذه التقنية تسمح للمبحوث او تعطيو قدرا كبَتا من احلرية خاصة إذا كسب الباحث ثقتو أين سيجد ى

 اسًتساال كبَتا يف ادلعلومات و حىت تعبَتا عن ادلشاعر اليت غالبا ما تكون مرفوقة بالصدق.
 
 
 
 

                                                 
  16 ص . اجلزائر: ديوان ادلطبوعات اجلامعية .اإلعالمربليل احملتوى يف حبوث زلمد عبد احلميد ،  1
2

 . 17 نفس ادلرجع ، ص 

3
 . 170 ، ص 3000،سنة  1ط . االردن : دار الشروق ،عجم علم االجتماع ادلعاصرممعُت خليل العمر،  

4
 . 40 ادلرجع السابق ، ص 

5
 .214 ص،  2005، 2. اجلزائر: ديوان ادلطبوعات اجلامعية،طمناىج البحث العلمي يف علوم االعالم واالتصالامحد بن مرسلي،  
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  الدراسات السابقة : -01
 
، اطروحة دكتوراة في علم  -يةدراسة مسح-التدين وثقافة النمو االقتصادي في الجزائر -

قامت ىذه الدراسة  :مصطفى راجعيلألستاذ  2009/2010، وهراناجتماع التنمية، جامعة 
أفراد من ادلتجسد يف  ) الباديسي ( اإلصالحيالوىايب بفهم العالقة بُت اخلطاب الديٍت السلفي 

يف حث كل على حدا علوية دبستغاًل  للزاوية الالصويف العلوي مقارنة مع التيار  عينة من مدينة البليدة
 على االلتزام ببعض القيم اليت سنأيت على ذكرىا. أتباعو
 وعالقتو دبا يسمى احلكامة او احلكم اجليددعم التنمية يف على أتباعو  األقوىالتيارين لو التأثَت  وأي

الذي  أنواعوكل ب زلاربة الفساد، قانون ودفع الضريبة القيم يف احًتام ال تلك ذبلت،او الراشد 
 أعطي ىذا ادلنحىمع الرجل ادلساواة  أيوالتعليم للعمل  ادلرأةالعمل وخروج ،البعد القانوين  أعطي

مع ذكر البعد تمع ادلدين صطلح عليو باجملأ تدخل ضمن ما أخرى أبعاداىل  إضافةالبعد اجلندري 
حاول فهم عالقة الذي  تلإلحصاءاعلى تقارير ادلسح العادلي  سةا، عولت ىذه الدر االقتصادي 

ىذه  أتتكما كغَته من الديانات اليت مسها ادلسح   -ربديدا اإلسالميالدين -التنمية بالدين
 .الدراسة على تبيان العالقة التارؼلية لكل من التيارين مع السلطة 

ىذا تفوق البدعة على السنة ،  السلفيفعالية من نظَته  أكثرالتيار العلوي  أن األخَتلتكتشف يف 
   .مبدعة ومرنة ومتزنة وواقعية  ألهناإليو خلصت  ما
  

للمؤسسة الدينية الرسمية ''  اإليديولوجيمحمد بن عدة معنونة بالخطاب رسالة ماجستير أل -
 سنة أنجزت 1991-1971 األصالةمجلة  أعدادلعينة من  A. thématique تحليل مواضيعي

 تلك بُت يوجد ىلبالطرح التايل :  اإلشكاليةفيها  تأت، قسم علم االجتماع بجامعة الجزائر 2005
 أو إيديولوجي تطابق و استمرارية وحدة  (82-87)  و( 11-10) الزمن من حقبتُت عرب – النصوص
 ؟ تطابق عدم و تناقض انقطاع،

 "الرسالة ىي ما" أي للنصوص؟ اإليديولوجية اإلشكالية ىي ماالتالية : :  األسئلةتفرعت عنها 
 و نشرىا إىل السلطان على ادلستحوذة اجلماعات و الرمسي األكلَتوس ػلاول اليت لوجيةاأليديو 

 ؟ األذىان يف ترسيخها
 الدينية؟ ادلشروعية من نوع االجتماعية-االقتصادية خياراتو كربى على السلطان يضفي كيف 

يف ىذا  "الرمسي وساألكلَت " دور ىو ما مث ؟اكأيديولوجين الدين استعمال ؽلكنو حد أي إىل وبالتايل
السلطة على االستحواذ على ادلقدرات ادلادية والرمزية والتكريس الستقرارىا واستمراريتها   إعانةيف الصدد 

 منتوجو يدل على تغَت افراد  وإظلاتغَت ؽلس ىذا اجلهاز ليس ادلراد شكلو وبنيتو فقط  أيَت أراد تفسكما 
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ىذا ما حبث فيو الدارس خالل احلقب الزمانية اليت حددىا كانت ذلم مكانة التحكم ببنيتو ووظيفتو و 

 :حبثو اآلتيةىذه الفرضيات  أطرتواليت 
 بالفًتتُت وثيقا ارتباطا احلية، نواتو األصالة مواضيع تشكل الذي اإليديولوجي اخلطاب يرتبط -1

 . (78-87)  و (88-87)  الزمنيتُت
 االقتصادية، اخليارات أىم على رعيةالش إلضفاء احلقبتُت خالل األصالة خطاب جند -8

 . ووجهتها طبيعتها كانت مهما للسلطان االجتماعية
 جزيء إىل الرمسية الدينية ادلؤسسة خطاب من ىام كجزء األصالة خطاب إرجاع ؽلكن -3

Fraction  ادلثقفة  الربجوازية الصغَتة .من 
عات اوادلعاصرة مع الطبقات واجلم األصالةمن النتائج اليت خرج هبا ىذا العمل وىي توافق خطاب 

 اإلسالمعن النصوص الدينية ادلوجودة يف  ثخطاب يف رلملو انتقائي دبعٌت يبحادلهيمنة على السلطة 
 األقالمسواء كانت اشًتاكية او رمسالية انتقالية ان صح التعبَت جزئية ،مغلب  اإليديولوجيةاليت زبدم رؤيتو 

عن كتاب اغلبهم من رجاالت الدولة  السامُت حيث يتأتى ذلم اليت كانت تكتب كانت ايضا عبارة 
)االجرة( وىم عبارة عن تقنوقراط  و بورجوازية مثقفة ذلم نفس  اإلجارةالتأطَت وادلراقبة ذبمعهم رابطة 

اجمللة ؼلضع ألجندة  إعداد إمجاال ، اخللفيات الًتبوية جامع الزيتونة ومجعية العلماء ادلسلمُت مثال
 تداء من الكتاب اىل غاية ادلواضيع ومدى ارتباطها بسياسة الدولة بطبيعة احلال .مضبوطة اب

خــطــب الــجمعة  – اإلنساني األمنفي تعزيز  ألمسجديرسالة ماجستير مسومة بدور الخطاب  -
بجامعة الجزائر قسم علم االجتماع  أنجزتجمال دلدول ،  إعداد،  - أنموذجابمساجد الجلفة 

والسلم االجتماعي  األمنمن شأهنا  إعالميةكوسيلة   أدلسجديرقت اىل أعلية اخلطاب تط ،9002 سنة
من قيم كادلودة والرمحة  اإلسالمػلملو  القائمون على ىذه الوسيلة من خالل ما األئمةوكيف يضطلع 

والنصيحة لكل من  وأحكاموواجلهاد وظروفو  اإلنسانوالتسامح والتضامن واحلفاظ على كرامة وروح 
 وأبعاده األمنخطأ الطريق معززا ذلك دبا جاء بو القران الكرمي والسنة النبوية لتضع من بعض عناصر ا

ىي العوائق او اخلطاب ادلضاد الذي يعيقهم داخل فضاءات عملهم وكيف  منطلقا لدراساهتا وما
وظفون يتعاملون مع ىذه ادلشاكل وكيف ينظرون اىل رلمل ادلشاكل اليت يعيشها رلتمعهم وكيف ي

الضمَت ادلهٍت  ػلتم عليهم اـوقدراهتم يف استوعاب مثل تلك الظواىر وتقوؽلها وتوجيهها وفق م إمكاناهتم
للخطاب  األمٍتطرحت هبذه الصيغة ما الدور  بإشكاليةلتتوج ىذه التساؤالت واخللقي والوطٍت 

 من خالل خطبة اجلمعة ؟  أدلسجدي

 ؟  دلسجديايف خطابنا  أمنية أبعادخلطاب ؟ وىل ىناك اليت ػلتويها ا األمنيةىي العناصر  وما
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 إجاباهتا، لتجد  اإلنساين األمنيف تعزيز  أدلسجديىذه الدراسة اعتمدت فرضية واحدة دور اخلطاب 
خطب ربمل طابعا امنيا اجتماعيا ، دينيا ال تتضمن  أهنا أساسيف خطب اجلمعة دبدينة اجللفة على 

الغذائي والصحي وادلائي كذلك ىو  األمناىل  إضافةن قريب وال من بعيد الوطٍت ال م األمٍتالعنصر 
بادلعروف والنهي عن ادلنكر  األمرمركزة بدرجة كبَتة على  أتت إذ األمن أبعادفيما ؼلص  أيضاالشأن 
يدل على عدم تنويع خطب اجلمعة  إظلادل  إناىل احلض على التعاون والتكافل االجتماعي وىذا  إضافة

اخللل ادلوجود يف اخلطاب  أمراتص بعد الغلو و التطرف وقتل النفس واالعتداء ىذا احد فيما ؼل
 أيضاذلك اخلطاب الديٍت االجتماعي يفتقد  أن، كما  األمٍتادلسجدي خاصة فيما يتعلق باجلانب 
 .  كز فقط على الصالة واحلج والصيامادلشروع االجتماعي االسًتاتيجي كونو ير 

معنونة بدور المؤسسة الدينية الرسمية في التغيير االجتماعي دراسة حالة مسجد رسالة ماجستير  -
بقسم علم االجتماع والديمغرافيا جامعة الحاج  أعدتلسمير الويفي ،  -باتنة  –اول نوفمبر 

دور ادلؤسسة الدينية يف  إشكاليةعن  لإلجابةأتت ىذه الدراسة زلاولة  ، 9002 لخضر باتنة ، سنة
ىو دين حيوي وفعال مؤثر على الفرد واجلماعة  اإلسالميالدين  إنيَت االجتماعي معتربة التغ إحداث

بفضل الثراء ادلعريف والًتبوي والروحي ادلوجود فيو وبفضل قدرتو على مواكبة كل العصور وتوجيو كل 
ا دورىا رئيسية ذل أبعاداجلماعات على اختالفها كونو رسالة عادلية مركزا الباحث يف ذلك على ثالث 

وكيف تؤثر  األخالقيوالبعد  -العبادة -والعبادايت اإلؽلاينيف عملية التغيَت وىي البعد العقائدي  األساسي
ىذه الدراسة على  أتتالتساؤالت ادلطروحة ،  كإحدى واألسرةبصورة خاصة يف الشباب  األبعادىذه 

معهدا تابعا لكلية العلوم  أيضاعترب اىل كونو مسجدا وطنيا ي إضافةبباتنة وىو  1954 نوفمرب 01 مسجد
 األخَتواالجتماعية جبامعة باتنة ، استعمل الدارس تقنية االستمارة، ليكشف ىذا البحث يف  اإلسالمية

 أمروتسيَت ادلسجد وىذا يعد  إدارةمع الرجل يف  للمرأةعن الكثَت من النتائج منها الزمالة الشبو التكافئية 
ي ادلساجد يف ربوع الوطن ، زيادة على ذلك التزام ادلسجد برسالتو الدينية جديدا وملفت مقارنة مع باق

وادلؤسساتية يف تغيَت اجملتمع وبنائو وفق تصور الشريعة معتمدا يف ذلك على الدروس واخلطب والندوات 
مسموح بو ومرخس  األخَتوان كان ىذا  األخرىاىل جانب ربفيزه على العمل الذي ىو من ادلؤسسات 

مقبول على ادلساجد كما ان ىناك وعي كبَت للحملة  إقبالوالشباب فهناك  األسرةما فيما خبص لو، ا
يقوم بو ادلسجد من اجل احلفاظ  دؤوبالتغريبية والتفكيكية والتفسيخيو ذلذين العنصرين وىناك عمل 

ادي الرياضية ، عليها اال انو ناقص بفعل عدم تواصلو مع باقي اجلماعات اليت ربتضن الشباب مثال كالنو 
فرد ونقص  ألييف الفعل اليومي  اإلؽلاينالبعد  أعليةالثالث فهناك امجاع على  األبعادفيما ؼلص  أما

على السلوك الناس والشاىد على ذلك انتشار  واألخالقات العبادة ـم ذبليـي فهـللجميع ف إدراكوعي 
، سبب ضعف ادلؤسسة الدينية الذميمة وادلخدرات وىذا راجع اىل ضعف اخلطاب الديٍت األخالق

 وروح  اإلبداعتكشف عنو نتائج الدراسة راجع اىل تقيد ادلسجد بربنامج الوزارة الوصية شلا يعٍت كبح 



 اإلطـار المنهجـي

 21 

 

اىل التمويل ادلايل الذي يقتصر على التربعات ، وعليو كنتيجة هنائية فمؤسسة ادلسجد  إضافةادلبادرة ، 
   اليت تعمل هبا . اناتاإلمكتسعى اىل التغَت ومسعاىا زلدد وفق 

دراسة ميدانية  -أنموذجا –ضبط " الكشافة االسالمية الجزائرية نالقيم الدينية والسلوك الم -
، جامعة  الكشفية لمدينة المسيلة، مذكرة شهادة ماجيستير تخصص علم االجتماع الديني لألفواج

جتماعية ككل يف صناعة وتوطيد تعاجل ىذه الدراسة أعلية القيم اال ،9002 الحاج لخضر بباتنة سنة
سلوك ناضج واغلايب لدى الفرد واجلماعة الكربى ككل داخل بٌت أو نظم مهما كان شكلها وصفتها مع 
التأكيد على القيم الدينية و باألخص منها اإلؽلان ، العبادة ، الطهارة ، النظافة ، الصرب ، األمانة ، 

على اعتبار أن ىذه القيم ىي اخللفية األساسية للكل األفراد  العلم ، األخوة ، الصدق ، التعاون والطاعة
واجملتمعات يف التعامل مع أزماهتا ويف صناعة اصلازاهتا وصنع قراراهتا وىذا دلا فيها من أخالقيات 
وعقائديات ذبد متبنيها أكثر قوة وإؽلان أثناء ادلواجهة أو التغيَت أو التشييد ، كما تطرقت إىل اذلوة 

بُت ىذه القيم و السلوكات ولكن ىذه الدراسة حصرت ىذه القيم لدى تنظيم خاص ؽلتاز  ادلوجودة
والًتبوي والتطوعي أال وىو الكشافة اإلسالمية اجلزائرية ربديدا فرع والية ادلسيلة مشلت  ألشباينبطابعو 
د بن الوليد فوج افواج ذلذه الدراسة ىم فوج عبد احلميد بن باديس ، فوج اذلالل ، فوج خال 04الدراسة 

 زلمد دلُت بوضريسة منهم صنف الكشاف ادلتقدم و اجلوالة فقط ، لتخترب اإلشكالية التالية : 
حول إمكانية الكشافة اإلسالمية كأحد مؤسسات التنشئة يف ترسيخ القيم الدينية يف  اإلشكاليةتدور 

الدور الذي تلعبو الكشافة  السلوك االجتماعي ككل.زلددة اذلدف األساسي من ىذه الدراسة أال وىو
 يف تنمية القيم الدينية لدى ادلنتمُت إليها ، من خالل االطالع على برارلها وأسسها وطرقها وأنشطتها.

 2007-10-12من شهر حوايل دامت أوىل مرحلة مرحلتُت، على أتت للدراسة المدة الزمانية 

التصال دبجموعة من القادة وباحملافظة الوالئية استطالعية دلعاينة ادليدان مت فيها ا دراسة دبثابة وكانت
-26 اىل غاية 2006-12-19 اجلزائرية، وادلرحلة الثانية من يوم توزيع االستبيان يف اإلسالميةللكشافة 

تقنية االستبيان اىل جانب بعض  استعملتالباحثة  إنمت فيها مجع االستبيان من ادلالحظ  12-2007
   بوضع جداول وحللتها . أيضاقامت  أهناالحظة وادلقابلة كما التقنيات االخرى اال وىي ادل

خاصة تلك  األفرادعلى السلوك  التأثَتللقيم الدينية دور كبَت يف  إن األخَتىذا البحث يف  لتبين نتائج
ة اليت يقوم يها قادة الكشافة لضبط والتوجيو أي من خالل ادلراقباليت حددت وىذا من خالل عملييت ا

التوبيخات اليت تلحقهم يف حالة التقصَت وحالة الًتاضي  العقوبات و أيضاه ومن خالل على عناصر 
اليت  الشفهيةوالقبول اليت تسود غالبا العالقة مابُت ىذين الطرفُت وىذا بفضل الطريقة الًتبوية التلقينية ال 

 .تعتمدىا الكشافة والتغَت االغلايب الذي يطرأ على ادلنخرطُت فيها
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 مقدمة: 
 
 
 
 
 
 
 

سنحاول التطرق من خالل هذا املبحث إىل النقاشات واالقرتابات النظرية اليت دارت حول موضوع 
الدين كبينة وكنسق اجتماعي ممتد على اختالف أصوهلا توجهاهتا ، مركزين بالضرورة على النظرية 

دبياهتا التحليلية واالستقرائية صيه من أالوظيفية ألهنا تعد من املدارس األوىل اليت اهتمت بالدين ومل تق
واالستشرافية ومقاالهتا العلمية والتأطريية اليت أسست لقاموس اصطالحي سوسيولوجي ضخم خيص 
الظاهرة الدينية، مع عرض بعض التصورات لبعض رجال الدين حتديدا من علماء املسلمني وهذا بفعل 

وضوع احملدد ، ولكون أولئك يدعون حراسة العقيدة الضرورة األكادميية اليت متلي علينا معرفة ومساءلة امل
 والشريعية وضمان جتددها وجتديدها والدفاع عنها إذا ما تعرضت للنقد والتجريح . 
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 الدين في التاريخ : -1

 

إف ادلتتبع للظاىرة الدينية منذ نشأهتا األوىل سيدرؾ إدراكا علميا ومنذ الوىلة األوىل بأف الدين واإلنساف 
ذبمعهما عالقة حتمية منذ ما عرؼ دبجتمعات القطيع إىل غاية بناء ادلعابد قرب مصادر ادلياه و دياف  

ارات الفرعونية و اليونانية والرومانية و اآلشورية وغَتىا من كانت أو أهنار إىل تعدد اآلذلة يف احلض
مهما  ، إىل إحلادىا أو نكراهنا لو أو مع ذوات بشرية توحدىا يف الو واحد احد  احلضارات القدؽلة  إىل

 علىواتفاؽ الكثَت  ت حوذلا بُت االغلابية والسلبيةواختالؼ التحليال وأعليتهاكانت صفة ىذه العالقة 
لكل ة شليزة ظاىر ىذا ال يتعارض وكونو  ،ياف وطقوس من التصرفات اإلكراىيةن زلض ىذأف الدي

السوسيولوجية  ادلساعلات وغلب التعاطي معو نفس روحاجملتمعات اإلنسانية السابقة واحلاضرة والالحقة 
 .1واقعة اجتماعيةك اليت كانت تتعامل معواالنًتوبولوجية و 

ومصاحبة ووجدانو  اإلنسافو وظيفة اجتماعية متجذرة يف وعي  كبنيةعن نفسو  الدين  عربمن ىذا 
" ال ؽلكن أف يكوف  وىذا ما اقرتو بعض القواميس العلمية يف تعريفاهتا  للفكر يف كل عملياتو وإصداراتو

 مثالدفيد ىيوم ف صلد أ، وعليو ليس من الغريب  2ىناؾ شعب بدوف دين ماداـ الدين خاصية اإلنساف"
 أوىذا اإلحساس  3من احلاجة إىل ما يصدؽ أو ال يصدؽ أكثرالناس يف االعتقاد  يؤكد على حاجة

الشعور ادلشًتؾ الذي لو الكثَت من ظاىر احلق والذي " يف رأي ادلختصُت بالظاىرة الدينية سببو ادلطلب 
 رأي إىلاحلس ادلشًتؾ ال يسند ىنا  إىلالنداء  إف،  اآلذلةوجود على  تعرؼللتلهمو الطبيعة للجميع 

سبثيالت سابقة  ا إهنمفهوما مشًتكا  الرواقيون فكرة سابقة واالبيقوريون  كاف يسميو ما إىل وإظلامبهم 
 . 4" األخالقيوللخَت  اآلذلةألواهنا مقواة من قبل الزمن ىناؾ مفهـو مشًتؾ لوجود 

مثال  كانطيقسم اف سبعنا وتبحرنا يف تاريخ األدياف سنجد عدة أنواع لكل واحد منها خصوصيتها ،  
ثالث : الدين الطبيعي الصرؼ وىو الذي يؤمن دبعرفة اخلالق من خالؿ الطبيعة مع نكراف  إىلالدين 

النصف طبيعي وىو الذي يؤمن بالطبيعة وبعض النصوص الدينية ، الدين ادلوحى  أوالوحي، الدين الشبو 
قد قيمتها ادلفاىيمية واإلجرائية بل ، ىذه التقسيمات مل تف 5الوحي دوف العقل  إلؽلافىو الذي يسلم 

تتقاطع علمية أو دينية الواقع ما زاؿ يؤكد عليها وقد صلد العديد من األدبيات وعلى اختالفات مرجعيتها 
مع تقسيم كانط  فاإلسالـ مثال يقسم األدياف إىل مساوية أي مصدرىا اهلل عز وجل كاليهودية وادلسيحية 

  .مثال الربوتستانتية آوبة اإلنساف كالبوذية ر مصدرىا ذبوثنية و أرضية فلسفية 

                                                 
  451 ص،  1986،  01. تر: سليم حداد ، اجلزائر: ديواف ادلطبوعات اجلامعية، الطبعة ادلعجم النقدي لعلم االجتماعر. بوروف و ؼ. بوريكو ،  1

  2 جاكلُت الغريو، الدين الطبيعي. تر : زلمد القاضي، بَتوت: ادلؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، الطبعة 01، 1993، ص 46 .
. 80نفس ادلرجع ، ص   3  
    20 نفس ادلرجع ، ص 4

 . 100، 99نفس ادلرجع ، ص 5
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إف كانت الطقوس والشعائر  ، و الدين يف مجيع حركات التاريخ الكربى أصالةذبارب التاريخ تقرر لنا  إف

الدينية دبختلف سبظهراهتا ذات بعد روحاين فهذا ال يفصلها عن كوهنا اجتماعية باألساس وكذلك يتعلق 
ى سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو صحية فلهذه اجملاالت نصيب من الدين األمر باجملاالت األخر 

، يدؿ ىذا بصراحة على التصور العاـ للدين للحياة و لكل ضروهبا ورلاالهتا  1منها وللدين نصيب
وتأثَته عليها  وفق شروط وأدوات وشلارسات من صنعو اوزلاولة ىيمنتو عليهوتفاعلو معها واقتحامو ذلا 

 . هبا وتأثره
تصنع لنفسها بنية ال تقبل التجزيء أو ادلشاركة مع تريد أف  غالبا ما يكوف جلماعة ما فالتأسيس للدين

األخر لديها تصورىا اخلاص للعامل واحلياة ينبثق من مفهومُت أساسيُت علا ادلقدس وادلدنس ) ادلطلق 
تمعات ضمن تشكلها التارؼلي وضمن والنسيب ( ىذا التصور ال ؼلرج عن اإلطار الثقايف للجماعات واجمل

تشكيلها خلطاهبا الديٍت ومعتقداهتا وطقوسها وىي بذلك تشكل ذلوية خاصة وتشكل بطريقة معيارية 
للمقبوؿ وادلرفوض ضمن إطار قيمي وقانوين ولغوي خاص ؽللك السلطة كما انو نابع من احلاجة 

الديٍت يف العديد من اجملاالت ليؤكد على وحضور  ي،واجملتمع ككل ذو بعد تنظيم لألفراداالجتماعية 
 . 2ورة بسط سلطتو على كل شيءفعاليتو ومصداقيتو ال يعٍت بالضر 

يعرض تصورا أخر  للدين حيث يرى انو يلعب دورا مهما يف تشكيل الضمَت اجلمعي  دوركايمبينما 
العادات والتقاليد للمجتمعات ادلتضامنة ميكانيكيا حيث يشكل ىويتها ونظمها وأنساقها إضافة إىل 

األنظػمة السياسية وادلعرفية بل حىت السمات الشخصية ؽ والقانوف حيث بػتفاعلها تشػكل واألخال
، واف كانت اجملتمعات ادلتقدمة عرفت يف تصوره ما  للحياة اليومية لألفراد يف احلياة البدائيةالدقيقة 

خالؼ السياؽ االجتماعي ككل ا عن كل يسمى تقسيم العمل وربييد الدين وجعلو يف إطار معُت بعيد
  ، ىذا ما أكده  مجيع اجملاالت باختالؼ أنواعهافاعال يفالدين ذلك يف احلالة اإلسالمية حيث ال يزاؿ 

Baechler و Doutté  ليس مثاليا وإظلا أثبتو التاريخ والتجربة والواقع وعمق  غيرتزوىذا الطرح برأي
 جتماعية .ادلعتقدات الدينية يف ادلمارسات اال

موت نيتشو على مقولة  الدين كموتردبا صلد العديد من العربات اليت تشَت إىل زواؿ الظاىرة الدينية  
وعبارات أخرى تناقض ىذا الوصف  الدين خروجاهلل ، على يد العلم إف جاز لنا التأويل ىنا ، أو 

ىذا ما سوسيولوجيا ،  جود بينهماادلو رؽ افال مع ، (الدين احلضري/الريفي الدينالدين)وعودة  كالصحوة
واف امتاز الطرح الفيربي بالتوسع خاصة يف مسألة معاجلة الظاىرة الدينية ، مثال  فيبرصلده يف أدبيات 

ولكن تقدؽلنا جلدلية ريف/مدينة ىو من اجل تبُت الظل ادلمتد للدين يف الفضاء اذلندسي للمجتمع ، 
 لشعوذة من اجل استعطاؼ قوى اخلَت أما يف ادلدينة وحيث وا حيث يف الريف تكثر ادلمارسات السحرية

                                                 
1
 Raymond Lemieux , Religion et socialisation des déviances «Concurrences et alternatives dans les rapports entre 

discours religieux et pratiques médicales » . Édition numérique réalisée, Ville de Saguenay, province de Québec, 

Canada. le 5 décembre 2006 à Chicoutimi . p 14 . 15 . 
2
 Ipid , p 16, 19 . 
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بتقسيم  بركيكثر ادلثقفوف واحلرفيوف والربجوازيوف فهناؾ نوع من الدين العقالين ،ويف نفس السياؽ قاـ 

الدين على مستويُت ادلستوى العايل وىو مستوى الرمزية ادلقدسة واليت ترتبط باألساطَت و األمساء واحًتاـ 
لمقدس الطبيعي المجهول أما ادلستوى الثاين فهو مستوى اجلماعات احمللية اليت تلتف حوؿ ا األفراد

ة أو يب الرزنامة الفالحػري حسػافتتاح ال، واليت تظهر شلارساهتا مع احتفاالت احلصاد وجٍت الثمار 
ث اكتشف أف عندما توجو إىل دراسة الدين احلضري يف ادلغرب حي ملهم فيرب غيلنريعترب ، الزراعية 

الدين احلضري ىو دين ادلعاصرة والتنمية حيث ؽلتاز بالتفاين اليومي والتقيد الصاـر بالقواعد الدينية 
وببساطة العبادة والًتكيز على النصوص ادلكتوبة واليت برأييو جعلتو دينا متزمت كما أضعفت التصور 

النصوص كما زلت األمية ، جو مباشرة إىلمسة حضرية حيث تتيح التو  الديٍت ، كما رأى غيلنر أف التعليم
يطرح غيرتز أما   تشجع اخلربات العاطفية اليت سبيل إىل تقديس األشخاص واألماكن، القبلية اليت كانت

إذ يرى أهنما يعيشاف مثال وجهة نظر سلالفة حيث ال يفرؽ بُت الدين احلضري والريفي بادلغرب 
اعل مستمر بُت القبائل وادلدف واليت تعترب ىذه األخَتة ويتعايشاف يف نسق ثقايف واحد حيث يوجد تف

من نتاج القبائل اليت لعبة دورا مهما يف تشكيل ادلشهد احلضاري اإلسالمي بادلغرب ولكن وبعد هتميش 
ادلدف وعلمائها تصاعد إسالـ عبادة القديسُت وىذا بسب التشدد األخالقي اذباه األشخاص إىل 

والعدوانية وىكذا أسس برأي غَتتز لنوع من الدين أقرب إىل الدين الريفي جانب تنامي القوى السحرية 
 . 1ادلسيطر على مجيع ادلناطق حضرا وريفا

الذي   بتدرج المقدسجبدارة دلا امساه جاؾ برؾ  أسستوادلكاين  ألزماينتوزع ىذه القراءات يف اجملاؿ  إف
ألكثر رشدا ومن األكثر رلهولية إىل األكثر أعلية سي الذي يبدأ من األكثر بدائية إىل اشبهو باحملور الرأ

ا التدرج للحياة الدينية من األشكاؿ األولية إىل لواقع من ادلفاىيم الدوركاؽلية ىذيف التاريخ وىو يف ا
  .2ة  ػاؿ اإلبداعيػاألشك

 واف كاف زلمد صاحب ىذه لإلسالـوجوده مرادؼ  اإلنساف فأذبمع على  اإلسالميةالرواية  إف إال
ادلؤسس لليهودية و عيسى ادلؤسس للمسيحية ومصدر الوحي واحد موسى  إىلمنذ خلق ادـ الدعوة ف

،  إبراىيمهبا  أتىتوضع ربت مسمى واحد ىو احلنفية اليت  أهنا إىلىو اهلل وبالرغم اختالؼ الديانات 
ىذه (، ىيم حنيفا قل صدؽ اهلل فاتبعوا ملة إبرا ) 76 وىذا ما اقره القراف يف سورة أؿ عمراف اآلية

 الشمولية واإلحاطة ال تقتصر على اجلانب ألتأرؼلي فقط بل تشمل أيضا كل ما يتعلق باإلنساف واجملتمع 
كما يعرفو علماء الدين خاصة منهم احلركيوف او ادلسيسوف " دين ودنيا،عبادة   فاإلسالـ،  ومستقبلو يف حاضره

 . 3ولة"دين ود، ثقافة وحضارة ، عقيدة وشريعة ومعاملة،

                                                 
1
 Mohammed El Ayadi et D’autres, L’ISLAM AU QUOTIDIEN « Enquête sur les valeurs et les pratiques 

religieuses au Maroc ». Casablanca : Editions Prologues, 2007 , p 86,87  
  .  89صتر : لطيف فرج ، دار العامل الثالث،  ايات الصمود " الثوابت وادلتغَتات الدينية يف اجلزائر ادلعاصرة".فاين كولونا ،  2
3
 . 22ص، 5991،  االوىل . القاىرة : مكتبة وىبة ، الطبعة دور القيم واالخالؽ يف االقتصاد االسالميضاوي، يوسف القر  
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زليط اجتماعي وثقايف وجغرايف ضمن كل ىذه اذلرمونيكا اليت يهندسها الدين ادلنسجمة  أفال شك 

ادلتفقة على قوى خفية تدافع عنهم وربميهم او متعدد بتعدد الشعائر والطقوس ادلمارسة لدى كل مجاعة 
العمل روح ة و السكينة و سللوؽ افًتاضي يعطي دلن يؤمن بو الراحعن  عبارةتساندىم وتباركهم ، ىي 

يقويهم على  أيناىل النجاة  األخَتيأخذىم يف او خوفا منو او زلبة فيو  إرضائوادلشًتؾ من اجل 
وعلى احلياة مشاكلهم ويلهمهم النجاح والتصرب والتحضر ، الف ما ؽليز الدين تركيزه على الفرد واجملتمع 

  لعقوؿ الناس لفائدة من يدعوا لو وزبدير الوىمفيو البعض ادلثالية و  رأىمعا واف وما بعد ادلمات 

  

  أىمية الدين في المجتمع البشري : -2
  

من خالؿ ادلالمسة و االحتكاؾ  أتت األجياؿوتوريثها للعديد من  األعليةلتلك  اإلنسافاكتشاؼ  إف
د احلل ، وتعفن ادلشكلة ووجو  اإلجابة و إغلادادلتجدد من خالؿ االرتباط الوثيق بُت طرح السؤاؿ 

الفعل االجتماعي   أوفالدين كمعطى اجتماعي مرجعي مل يؤسس ذلذه ادلكانة يف ادلخياؿ اجلمعي 
 إىلاثر عودة اجملتمع و الدولة العربية يف مرحلة اخلمسينات برىان غليون  كما امساه  أوكمتنفس 
" ارتبطت مقولة ـ وادلتعثر الدين واقًتاحاتو الفكرية بالدين ادلأوى ، يف ىذا الوضع ادلتأز  إىلالستينات 

مستحيال معهما تفكيك تلك  أصبح ارتباطا وثيقا يف بنية الوعي لدرجة مفاىيم التقدـ والتخلف بالدين
الثقافية الفكرية دوف استدعاء الدين  أوالعالقة ومناقشة أي من ادلشكالت االجتماعية االقتصادية 

 . 1مرجعيتو " إىلواالستناد 
لية وشلارسات ل التناقضات وإذلامها للجماعات بآمصداقيتها عن طريق فك كىذه ادلرجعية اكتسبت 

ادلؤمنُت هبا  األفراد" عميقة يف نفوس  توصف كالتايل : فاعلة  و اغلابية بل أكثر من ذلك مؤثرة بطريقة
ويعُت سلوكهم اليومي والتفصيلي يرسم ظلط حياهتم ويضع  اإلذليتفكَتىم  إطارالدين ػلدد  إفذلك 

ادلقصود هبا الفرد  إففاخلاصة ال شك  2اليت تصوغ تصرفاهتم وعالقاهتم اخلاصة والعامة" يولوجيتهمإيد
 .والعامة اجملتمع ككل وما يعرفو من تشكيالت وانساؽ ونظم  واألسرة

 وعليو من البديهي أف طرح سؤاؿ بسيط أال وىو دلاذا التمسك بالدين ؟ 
اليت قررهتا العديد من الدراسات االثنولوجية ات يد من اإلجاببالرغم من بساطة السؤاؿ قد صلد لو العد

واالنًتوبولوجية والسوسيولوجية والسيكولوجية واليت قد ترتبط بالرمز أو السلطة أو األسطورة أو اخلوؼ أو 
كنسق من ادلعتقدات تلوذ هبا اجملتمعات وغَتىا  أف الدين " حوؿ ىذه الفكرةالضعف ، إال أهنا تتفق 

 يعمل على هتدئة ادلخاوؼ وعلى هتيئة سلرج دلا يتعرض لو  ت االجتماعية ألنو يشبع حاجاهتااعامن اجلم
                                                 

1
 . 589 ص، 2221، 22ط ادلركز الثقايف العريب،  ادلغرب:.اخلطاب والتأويل " سلطة السياسة وسلطة النص" زيد، أبونصر حامد  

2
 ، 2221، 5 دار وائل، الطبعة األردف:. دراسة ربليلية حوؿ العالقة ادلتفاعلة بُت ادلؤسسة الدينية واجملتمع''علم االجتماع الديٍت ''  احلسن،زلمد  إحساف 

 . 51 ص
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الناس من انفعاالت نتيجة جهلهم وعجزىم عن السيطرة على قوى الطبيعة يعمل على سباسك 

 يعمل الدين  كما  ،هاػػعينػػػبات ػػبػػناسػػاؿ مػػعػية على أفػاجملتمعات واجلماعات بإضفاء صفة العمومية والقدس
 .1طريق الوعد بالثواب أو الوعيد بالعقاب" عنعلى تقوية بواعث الناس يف االلتزاـ بالقواعد االجتماعية 

ال ينفصل على  جنة/ نار ، أخرويالًتبوي الروحي القائم على الًتغيب والًتىيب فيما ىو  األسلوبىذا 
يد وانشغاالهتم يف معًتؾ حياهتم السياسية ومطالب العد ىنياتذقائم يف  وإظلاما ىو معاش ومادي 

وسلوكهم وتطوير مستوى  أفكارىمحاؿ الناس وتقوًن  إلصالحالدين جاء  أفوالدينية وحىت اليومية على 
يت تضر الناس حياهتم وحثهم على االلتزاـ بالقيم احلميدة واالبتعاد عن احملرمات واخلبائث والشرور ال

واجبات الدين احلث على  أىممن  إفمع وتفسد العقوؿ والضمائر ، اجملت إىلء وزبرب البالد و تسي
 . 2العليا داؼػاألىالعمل الصاحل الذي يضمن استقامة اجملتمع وهنضتو وقدرتو على ربقيق 

لتحقيق أىداؼ ومصاحل متعددة ليست وىكذا يعمل كثروة مستدامة ىكذا يوظف الدين بطرؽ شىت 
واف حدد  األحيافزلسوسة وبراغماتية ورلدية يف غالب  أيضا وإظلاة ماورائية وزلجوبة فقط بستار القداس

 وأداةفهو دين للشرعية السياسية للنظاـ  أساسيةثالث وظائف  إىلدور الدين "... يقتصر  فأ اطراؼ
سواء  ، ىذا احلصر ؽلكن تعميمو على كل الفاعلُت يف اجملتمع بطريقة عمودية وأفقية  3للتعبئة والتربير"

 . االة او معارضة او زليادينكانوا مو 
نصوصو ادلقدسة سواء كاف  اليم الواردة يفالتع إفما ؽلكن قولو إف اإلسالـ أيضا مل يكن استثناءا بل 

البعض  يبعضهمعالقة العباد  وإظلاسنة تأكد على انو دين ال يهتم بتنظيم عالقة اهلل بالعباد فقط  أوف قرآ
،  4بنقدىا وتوجيهها يف شىت اجملاالت الدينية والدنيوية  أوها وما ينتج عن تفاعلهم فهو يقـو بتزكيت

ورسالتو فذلك انو دين عاـ وشريعة شاملة والشريعة ىذه  اإلسالـطبيعة  أما"ونعزز ىذا القوؿ بأخر
سيجد العديد من  اإلسالميالقارئ للًتاث ، إف  5احلياة" تتغلغل يف كافة نواحي أفالبد  طبيعتها

، أي مقدرة اإلسالـ على د ىذا التوجو كالشمولية والعادلية واخللود والرسالة اخلاسبة العبارات اليت تأك
ىذه احلالة  ةنواألزم األمكنةالضبط والتأقلم واإلنتاج الفكري وإعادة اإلنتاج يف كل الظروؼ ويف كل 

  يسميها الفقهاء ويف مقدمتهم القرضاوي بالصالحية .
أعطت قيمة كبَتة للدين وىي اليت ترجع سبب اىتمامها الكبَت  يةالنظرية الوظيفدلاذا من ىنا نفهم 
اكتساب الدين ذلذه  أفيف اجملتمع وترى  األخرىبُت النظم  إىل السمة ادلركزية اليت ػلتلهابالدين ووظائفو 

 الوظائف اليت ػلققها يف اجملتمع ويتميز هبا عن غَته من النظم الكثَتة اليت  إىلالسمة راجع يف األساس 
                                                 

 .  225، ص  2227،  . مصر : دار ادلعارؼ اجلامعيةاإلنسايننظرية القوة يف االتصاؿ  سعد ، إمساعيل 1

, 58 ادلرجع السابق ، ص، لية حوؿ العالقة ادلتفاعلة بُت ادلؤسسة الدينية واجملتمع''علم االجتماع الديٍت '' دراسة ربلي، احلسنزلمد  إحساف  2  
 .  512 ، ص 5995اجلزائر: دار موفم، سلسلة صاد، سيد قطب " اخلطاب وااليديسولوجيا ".زلمد حافظ دياب ، 3
 . 46، 45 ص، 2003،  03 . القاىرة : مكتبة وىبة ، الطبعةمشوؿ االسالـ يوسف القرضاوي، 4
 . 59 نفس ادلرجع ، ص 5
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،وكيفية استنباط   1تكوف البناء االجتماعي وكذا إىل التأثَتات الفعالة اليت ػلققها على النظم األخرى

 بقوة عن طريق  دبجتمعهم األفرادربط  حيث خلص اىل "نابع من ىذا التوجو دوركاًن للوظائف الدينية 
 أساسبعضهم ببعض على  فراداألدبعٌت اتصاؿ االتصال و  ،فهم الواقع والعالقات االجتماعية أي الفهم

يتقبل  األشياءوالعالقات االجتماعية عن طريق ىذه  األفكارتنظيم  أيالتحديد من ادلفاىيم ادلشًتكة و 
 . ، وىذا ما امساه ىو بالضمَت اجلمعي 2الدين على انو شيء ملـز مطلق" األفراد

الذي يريد سيحي و ادلاهلل ا العالقة بُت أما فيرب ومن خالؿ مؤلفو عن الربوتستانتية والرأمسالية يوضح لن 
 إف، و ومتناسقة معها  أوامرهتكوف احلياة االجتماعية متوافقة مع  أفيرغب يف  ألنوالفاعلية االجتماعية لو 

النشاطية الوظيفية  إال أهنا تتضمننشاط الكالفينية االجتماعي يدور فقط حوؿ تعظيم اهلل وتبجيلو كاف 
 الذي ىو عبارة عناخلالص  ومن بُت تلك النشاطات 3اة الدنيوية للجماعةي خدمة احليػي فػاليت ى

على اعتبار انو منهج العمل النسكي إضافة اىل طريقة لتحقيق رلد اهلل كما انو شرط لوجوب النعمة ، 
احلرماف منها  أومفهـو وجوب النعمة  أفساعد يف التعرؼ على اخلالص من وجهة نظر ادلنهجية ، كما م

انفراج بسيكولوجي للذات من اجل رفع  إالصحة لتوبة طالب الغفراف وطلب الغفراف ما ىو ىو شرط 
للربوتستنيتة  األخالقي اإلطارال زبرج عن  ليتالصاحلة ا األعماؿعن ادلعصية عن طريق  واإلقالعالكبت 

ز للتدبر التوحد مع اهلل واف كانت ادلعمدانية تركز على فكرة الصمت الذي يشكل زلف إحقاؽمن اجل 
كالـ اهلل يف   إالوما ىذا  والتأملواحلكمة النامجة عن التدبر  اإلذلاـ يأيتيف اخلطايا واحلياة وعند الصمت 

 ذوات عباده .
زائد الغائية النفعية أف ادلركبة بطريقة تكاملية استلزامية ىكذا استطاع فيرب من خالؿ ادلمارسات الدينية 

وربقق ىذا الفعل ىو نتاج فعل القوؿ ادلعرب عنو باخلطاب وىو جهاز  ػلقق معادلة الفعل الديٍت العقالين
 . أساسي لكل نظاـ وتنظيم ديٍت
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 ني :ــديــاب الـطـالخ -3
 

 (اه احلكمة و فصل اخلطابآتينو )كأف صلد يف القرآف  1ىو الكالـ لغويا ، دلفهـو اخلطاب أوالسنتطرؽ 
أيضا احلكم بالبينة أو اليمُت، أو أف يفصل  ؿ فصل اخلطابمر من اخلطاب، ويقافصل بو األأي ما ي
حدة التصور وقوة فهي " أما اخلطابة:  مثل اخلطاب ادلفتوح  و يقصد بو الرسالةق و الباطل بُت احل

يف اللغة العربية و   Discours ىناؾ من يرى أنو ال توجد أركيولوجيا لكلمة خطاب ، و 2التصوير "
، أما يف  كلمةذه ال، فهو ترمجة أو استَتاد و استعارة بدوف تأصيل أو ساللة ذلالفكر العريب اإلسالمي

أو   قوليو أويف معناىا العاـ بأهنا تدؿ على ظاىرة فعلية  Discours كلمةمعجم الروس فقد وردت  
 . 3معينة  إيديولوجيةكتابية لتحديد 

وحدة يف تصورىا عبارة عن ىي  لو زلوريا لدراستها فاجلمل ادلكونواللسانيات اخلطاب موضوعا تتخذ 
رلموعة من اجلمل  فهي تعتربهبتعيُت النتائج يف اجلمل والنصوص والكالـ ،  تقـو من خالذلالسانية 

عددة وبطرؽ خاصة حوؿ قواعد سلتلفة لنماذج مت تشكلو  ادلشكلة بطريقة مضبوطة متسلسلة ومتكاملة
 . 4وإعادة ادلعاين ادلنتجة وادلمكن إنتاجها كما تقـو اللسانيات بتحديدادلوضوع ادلتحدث فيو،  

اخلطاب كوسيلة اتصاؿ و تبليغ فقط بل أيضا كوسيلة  يستعملال  : ادلعٌت االصطالحي دلفهـو اخلطاب
واجهة إيديولوجية لوضع اجتماعي قائم أو يراد لو كلإلثارة اإلقناع و التأثَت و التمويو، كما يعد مضمونو  

تكيف بسياؽ ومقاـ وظروؼ للتلقي " ىو كل نص ياليت أعطيت لو نذكر: ومن التعريفات ،  أف يقـو
عملية  أساسهاللخفاء والتعمية وبروتوكوالت اجتماعية تقـو على  وآلياتليات لالستقباؿ والتأثَت وآ

بو يكوف اخلطاب خطابا وما  ىي ما وإظلا إليومقومات االتصاؿ ليست شيئا يضاؼ  إفالتواصل.... 
 . 5وظيفتو التواصلية"  قػيتحق بدونو ال

الواقع لكنو يعيد صياغتو لكي يصبح وجودا ذىنيا ويشكل ىو ذاتو حسب  أليااخلطاب يعكس "  
الصياغة اليت ال ربدث يف حياد بل ربدث يف خضم اسًتاتيجيات متنافسة جملموع  إعادةعملية 

 .6مستعملي اللغة"

                                                 
1

 . 599 ص، 5961، ، باريس: مكتبة الروسادلعجم العريب احلديثخليل اجلر ،  

2
 .27 ص، 5996، 5ط اإلؽلاف،مكتبة  مصر: اخلطابة بُت النظرية والتطبيق.زلمد عمارة ،  

4 مرزوؽ العمري ، " راىن اخلطاب ادلسجدي وادلرجعية الدينية الوطنية" من ص 06 اىل ص 21". رسالة ادلسجد ،العدد 01 زلـر 5529/جانفي 2228 ، 
. 08وزارة الشؤوف الدينية واالوقاؼ اجلزائرية ،ص    

 
4
 André Akoun et Pierre Ansert . Le Robert « Dictionnaire De Sociologie». Presse de MaMe , 1999, p 150 . 

5
 . 25، ص  2002،  1ط.بَتوت: دار الطليعة، عاصرحفريات تأويلية يف اخلطاب العريب ادلزلمد حداد ، 
 . 15 نفس ادلرجع ، ص 6
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 أبُت أفمن خاللو  االتصالية والسياسية أردنا اباتاالقًت بُت تلك  إليو ىنا ما عمدناىذا الًتكيب الذي  

وىذا الذي  والتسلط واإلقناعالعملية التفاوضية اليت يتبلور فيها اخلطاب والذي من شأنو بالضرورة التأثَت 
يف ىذا اجملاؿ حيث يعرؼ اخلطاب " على انو شبكة  األوؿالذي يعترب الرائد  ميشال فوكو إليو أشار

االجتماعية والسياسية والثقافية اليت تربز فيها الكيفية اليت ينتج فيها الكالـ   معقدة من العالقات
" بالسلطة معتربا إياه ككل األشياء موضوع صراع  وكما ربط  1كخطاب ينطوي على اذليمنة وادلخاطر"

 ذىب اىل حالة أكثر تعقيدا وعمقا أال وىي الصراع وىذا دلا لو بل  2ة"ػى السلطػمن اجل احلصوؿ عل
 والتوجيو ويف بعض األحياف ادلراوغة كأسلوب تكتيكي . التغلبمن سلطة رمزية تتجلى يف القدرة على 

، ولكن ترى كيف ىو وعليو لن يكوف أي خطاب مهما كانت طبيعتو أو ظروفو دبنأى عن ىذا ادلسار
 وكيف ىو الوضع يف احلالة اإلسالمية ؟  لة الدينية ؟احلاؿ يف ادلسأ

اخلطاب الديٍت يعد جزءا من  إفىو جزء منها،  أدىنحبد  أو يدولوجياا" على أنويٍت اخلطاب الديصور 
تصور نظري للواقع القائم سواء يف تطوره التارؼلي  إطارهيقـو يف  إذالواقع القائم يف حلظة تارؼلية زلددة 

كي تضمن   وجيةاإليديول، ىذا الوضع يعكس نوع من ادلرونة اليت تفرضها   3"أالستشرايف أواللحظي  أو
خطاب نتاج الواقع ادلعاش وطموحات  فهو  اإلسالمي اخلطاب فيما ؼلص  أمااالستمرارية والقبوؿ 

سواء كاف حرروا اخلطاب دبغرامشي كما يسميهم   أواجلماىَت يقـو بصياغتو رلموعة من ادلتدينُت 
صح  إفصلحة النموذج ادل أوغلعلوف من مصلحتهم ىي ادلصلحة العليا رمسيوف أو طلبويوف أو حركيوف 

 إنتاج إعادةمن شأنو ربقيق وظيفة اجتماعية ىي  مسيسفاف ىذا اخلطاب  األساسلى ىذا عالتعبَت و 
اليت سبثل وادلعارؼ الفقهية والعقائدية  مػرلموعة من القيكونو ىنا ؼلرج الدين من  ، العالقات االجتماعية 

 كما يسميها  أوادلتسًتة  بااليدولوجياا ػح عليهػة يصطلػيوتنظيمة ػاىل شلارسة عملية وتطبيقيادلرجعية  راألط
 ألهنا، ىذه الديناميكية معروفة اخلطوات  4عند مجهور ادلتدينُت بالتقية أو اإلخفاءبسوسيولوجيا  اركون

ياة السياسية احل إدارة" تريد يف نظر شحاتو صياـ  تسعى وبصراحة كمطلب يف تصورىا صحي وشرعي
أو دوائر احلركة الوظيفية  أشلية أوقطرية أو للتفاعل مع دوائر ادية والثقافية اليت ػليوهنا واالجتماعية واالقتص

 يف  ، واليت تشاركهم نفس اآلماؿ وتقامست معهم كل اآلالـ فهي 5اليت يرتبطوف هبا ويتعاطوف معها"

 
                                                 

  1 مرزوؽ العمري،" راىن اخلطاب أدلسجدي وادلرجعية الدينية الوطنية" من ص 06 اىل ص 21"، ادلرجع السابق، ص 55 .
, 22 ص,نفس ادلرجع 
2
  

3
 2252جواف 51 يـو http://www.4shared.com/office/aZO_xrHo/__-___.html . 82 ، ص العنف واخلطاب الديٍتكتاب شحاتو صياـ ،  

 . 51:18 على الساعة

4
 . 82،  85 نفس ادلرجع ، ص 

. 21نفس ادلرجع ،  ص  
5
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اليت مل زبرج عن السياسة وعن استخداـ آلية  األخَتةواإلسًتاتيجية ،ىذه اعتقادىم حليف ضمن الشريعة 
 . كار منهايمإيديولوجية شاملة وعامة على حد تعبَت /دعوة اخلطاب الديٍت وتوظيفو ك

 
   ني :ـديـاإلصالح ال -4

سوؼ يتكفل  األوىلالقروف اذلجرية الثالثة  أثناء" اف النظاـ السيميائي الرمزي ادلتشكل لنبدأ هبذه العبارة 
  . "1االرذودكسية–ادلستمر للدالالت وادلعايَت ادلدونة يف الكتب بالتوليد 

احملكمات اليت ال خالؼ فيها  اآلياتف الكرًن حيث توجد آمربراهتا يف القر  ردبا صلد ذلذه ادلقولة
قدرة عقلية كبَتة يعترب  الذي اإلسالميوادلتشاهبات اليت تفتح باب االجتهاد كما ىو وراد يف الفقو 

القراف  وىي أال األساسيةبعض علماء الدين الستخراج بعض القواعد معتمدين على ادلرجعية  يتمتع هبا
يهتم بالدرجة األوىل علم كفقط  الفقو عند االجتهاد  اتفقوا على عدـ وجوب توقف إهنمكما  2والسنة

'' األحكاـ تنزيلب'' ، حيث يقـو ىذا الفقو فقو الواقع'' ادلتطور ب'' ضمن ما يصطلح عليوادلعامالت ب
و  أيضا العقائديةيساير الشؤوف  أف ىذا الفقو ادلتجددأي إسقاطها عليو بل غلب على  على ىذا الواقع

 . 3الروحية
 أوالتشريعية  أوسيجد تغَتا كبَت سواء يف البنية االصطالحية وعملو  اإلسالميادلتتبع دلسار الفقو  إف 

 . ورلامع الفقو القطرية والعادلية والفقو ادلقارف وعلى سبيل ادلثاؿ عبارة فقو الواقعادلؤسساتية 
الذكر كما يسميهم القراف عن  أىلاحلياة االجتماعية من انشغاالت متنوعة وعديدة وتأخر  تطرحوما إف 

أثار الكثَت ،  إليوبالرغم من االىتماـ الذي اشرنا بفتاوى متشددة أو قاصرة  عن تلك التساؤالت اإلجابة
تتم هبا بُت من  أفالكيفية اليت غلب  أوالعملية اليت يعاد فيها إنتاج النص الديٍت  من اإلشكاليات حوؿ

 .اإلصالحأو  يسميها التجديد وأغلبيتهم من علماء الدين أو التحديث وىو اختيار األكادؽليوف
 عن غَتات كبَتة ، يسأؿ فيها الفاعلوف االجتماعيوفاثر ت سبت وتتمىذه العملية  أفشلا ال شك فيو 

وىو تطوير النص الديٍت  أال، وعليو ال يوجد اختالؼ يف ادلضموف  الذي غلب تقمصو األصح األسلوب
 ادلقدس  إليوليس اختالؼ حوؿ الدين الذي يشَت برأي الرئيس اإليراين األسبق " يف الطريقة فهو  وإظلا

 

                                                 

 التيارات سنة او شيعة او غَت ذلكتفسَت ، حديث ، فقو ، ويف رلل يقصد أركوف ىنا باالرذودكسة رلمل الكتب الدينية بشىت تصنيفاهتا   

1
 . 1991،  .تر : ىاشم صاحل ,بَتوت : دار الساقياإلسالميمن االجتهاد اىل نقد العقل زلمد اركوف ،  

2
 Taher Gaid , Dictionnaire élémentaire de l’islam .Alger : Office des publications universitaires,1991،p204. 

3زلمد عمارة ،احلطاب الديٍت "بُت التجديد اإلسالمي والتبديد األمريكاين",القاىرة : مكتبة الشروؽ الدولية ، الطبعة 2 ، 2226، ص28 . 
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بُت النصوص الدينية واحلالة الفكر الديٍت الذي ىو رلرد اجتهادات فكرية توفيقية حوؿ  وإظلاوادلتعايل 

 ىذه احلالة اليت سبتاز خبصوصيتها الزمانية ادلكانية واليت احتواىا  1"اإلنسافاليت يعيشها  اآلنية أبعادىابكل 
والتنبؤ بادلستقبل قادر على سلاطبة كل العصور  بوصفو ذو طبيعة غَت بشرية   أيضاالنص وانفصل عنها 

 . 2وادلكاين ألزماينللواقع يف بعده ادلتجددة نتجة لتجديد والقراءة ادلدلا فيو من عالمات مرنة قابلة ل
قد عرؼ تاريخ الفقو اإلسالمي عدة قراءات منذ بن تيمية الذي يعترب رائد اإلصالح الفقهي حيث دعى 

دعى اىل إصالح العقيدة وتطهَتىا من الشرؾ  الذياىل فتح باب االجتهاد ، اىل زلمد بن عبد الوىاب 
واخلرافات،ىذا إف أردنا القوؿ من وجهة نظر من يسموف بأىل السنة واجلماعة الذين ركزوا على  والبدع

ابتدأ مع ادلعتزلة مث مع ؿ إف اإلصالح الديٍت يف اإلسالـ توجد قراءة أخرى تقو  ألنوالنقل دوف العقل 
الرجاؿ يف ربوع  قد برز العديد منمث مع الصوفية كالسنوسية وادلهدية كما إخواف الصفا و بن رشد 

حيث كالعلا درس طو حسُت ، رفعة الطهطاوي  ومنهم الوطن العريب واإلسالمي رافعُت لواء اإلصالح
مة و ادلنظ بإصالح األفغايننادى  قبلومن  ،وانفتح على العامل اجلديد ومعارفو وتنظيماتو وإداراتو  بفرنسا

 أف رأى، كما  اإلسالمية األمةلتقدـ  ياألساسالسياسي الذي اعتربه ادلدخل  اإلصالح القانونية و
اجلهل لذلك دعى اىل نشر العلم والفهم كما شدد على ضرورة فتح باب  مردهضعف ادلسلمُت 

االجتهاد لكل من توفرت فيو شروط االجتهاد، كما دعى اىل التحرر واالستقالؿ من استدمار الغرب 
اليت استخدمها يف نشر الوعي الديٍت  دواتاألبالدعوة والقلم ومن ابرز  كجهادوذلك   اإلسالـلديار 

بعيدا  اإلصالحمتدرجا يف اعتمد منهاجا  زلمد عبده صاحبو أف إال، والسياسي ىي رللة العروة الوثقى
الًتبية  أف رأىيث طيء بدال من طريق الثورة السريع حسالكا طريق الًتبية البعن السياسة اليت لعنها 

  . 3ىو السبيل الوحيد لبلوغ غاية الشرؽ للتحرر الفكري والسياسيادلستندة على الدين بعد ذبديده 
مسايرة للواقع احلاضر مساعلا يف تشكل  أكثركاف قائم على ذبديد الدين كي يكوف   اإلصالح إذف

فتح باب االجتهاد الذي  بطريقة أساسية وملحة علىمركزا ،  األساسية األوىلادلستقبل من خالؿ مبادئو 
 .  يف غلقو مجود للفكر وتعطيل للعقل وعرقلة للنهوض والتقدـ رأىوالذي  ىو نقيض التقليد

اذلوة بُت العامل  يسعى اىل سد أفغلب  وإظلاال ؼلاطب الذات وحدىا  أفىذا التجديد غلب  أفكما 
 (واإلسالمي) يف العامل العريب داخليةضرورة  اآلفألنو يعد ،واجلاليات والعامل ادلتقدـ  اإلسالميالعريب و 

ال تعترب مهمة ذبديد  وقفهم الضعيف يف العامل وربديده نتيجة ما يكاؿ ذلم من التهم ،من اجل معرفة م
 و  والمفكرين المثقفين أيضامهمة  وإظلافقط ،  المستنيرينرجال الدين مهمة اآلف اخلطاب الديٍت 

                                                 
1

 . 09،   08 ص، 1999،  1.مصر: دار هنضة مصر،طالدين والًتاث واحلداثة والتنمية واحلريةزلمد خاسبي،  

 2 نصر حامد أبو زيد ، نقد احلطاب الديٍت .القاىرة : سنا للنشر ، الطبعة 2 ، 5995،ص 551 ,
3 نعم بشور، نواؼ سالـ وآخروف، الواقع العريب وربديات قرف جديد . ادلؤسسة العربية،ط1 ، 1999، ص 219 .
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جتماعية يف العامل عامل رئيسي يف ذبديد احلياة السياسية واال ، ىذا لكونواإلنسان حقوق منظمات
على احلوار  مشجعااعتقاد قوي يف نسبية ادلعرفة  أساسوثقايف للمجتمع  ، عن طريق إصالح اإلسالمي

على العالقة ادلوجودة بُت  سياسية واجتماعية شاملة ومهيمنة تقضي إيديولوجية إغلادوادلسائلة دوف 
من  أفكما   األخر وإقصاءمود والتطرؼ النظم السياسية و اجملتمع ويدخل حينها الفكر الديٍت يف اجل

 .1عات للدين خلدمة مصاحلها اخلاصة ذبديد اخلطاب الديٍت ىو االستغالؿ ادلشُت لبعض اجلما عقبات
الديٍت ادلعاصر إف صح التعبَت  وأولوياتو  باإلصالحىناؾ اختالؼ جوىري يف األدبيات ادلتعلقة 
جاؿ الدين ىناؾ دعوة اىل إشراؾ طلب أخرى ىي على والقائمُت عليو فبعدما كاف زلصور ضمن زمرة ر 

اطالع واسع بشؤوف وتفاصيل احلياة ادلختلفة كبادرة لرفض الكهنوتية واحتكار الدين بل جلعلو أكثر 
كل كما ىو حاؿ    االذباىات من ، وبالرغم من ذلك صلد العديداآلخرواقعية وفاعلية وانفتاحية على 

   :احملطات التارؼلية اليت ذكرهنا 
واحلديث والسنة ادلفسرة للقراف ،  القرآنيةيرى ذبديد الفقو مع التأكيد على ادلرجعية  األوؿ االذباه

 أوالتارؼلية  أوفرضتها الظروؼ اللغوية  أخرىاليت تشكلت يف صيغ  األخرىومراجعة بعض النصوص 
والعقل والتقدـ والعدالة و التشاور اليت تتعلق بالتجديد واحلرية  لألفكار، مع ادلعاجلة ادلوضوعية اجلغرافية 

 .2وىذا ما يقـو بو اإلخواف ادلسلموف  واحًتاـ اآلخرين
، كما غلب فصل الدين عن  ثة اىل النقدمجيع التفسَتات ادلورو  الثاين فمنو من يقوؿ بإخضاع االذباه أما

ت الروحية للدين ىذا ال يقلص من  القدرا أفف كما إف ىذا ادلبدأ مقرر أصال يف القرآالدولة حيث 
من ادلدافعُت على ىذا الرأي وتصبح ادلرجعية يف الشؤوف التشريعية والسياسية والقانونية مدنية ال دينية 

الغموض الذي ػلف حوذلا كما  إلزالةالعاـ  لرأيلشروع العلمانية مع شرحها دب ومنو من يقوؿمجاؿ ألبنا 
 .  3على طريقة خطوة خطوةأيضا وردبا يسيسو فهو ردبا ال يتعارض معو  بريءىذا ادلشروع ليس  أف

االذباه الثالث وىو االذباه السلفي الذي يعتربه البعض متشددا وأصوليا ألنو يشكك يف مجيع تلك الطرؽ 
واآلليات ويرى يف اإلصالح الديٍت رلرد" علمنة للخطاب الديٍت وربييد لو وشل حلركتو الفعالة والقضاء 

ايتو وأىدافو الكربى وربريفو لو وعبث بأصولو وثوابتو وفرصلة لشخصيات على روحو وجوىره وتغييب لغ
حامليو والناقلُت إليو وتقليل لشأنو ونزع دلهابتو وتعظيمو من قلوب عشاقو ادلتطلعُت إليو وتشكيك 

وجوده كعدمو أو ليصبح كالما ككالـ ، بقدسيتو وعلميتو وإدخاؿ للفساد على إسناده وطرائق تلقيو 
والصواب... ىذا معٌت التحديث أو بعضو عند دعاتو ويقصد  ز عليو الصدؽ والكذب واخلطأالناس غلو 

 ضمن أطره ادلفاىيمية إال واإلصالح ال يكوف ،  ، فهو يراه أمركة للدين وسبيع لو 4بدعاتو الغرب وساستو"
                                                 
1
 Déclaration de Paris sur les moyens de renouveler le discours religieux. Caire : Institut du Caire pour l'étude des 

droits de l'homme. Paris 12- 13 Août 2003) . p 07.08 . 
2
 Ipid . p 08، 09 . 

3
 Ipid, p 09.10. 

4
 . 91ص ،  2006،  1القاىرة: دار السالـ،طاخلطاب الديٍت" بُت ربديث الدخالء وذبديد العلماء".زلمد نعيم زلمد ىاين الساعي، 



 قـراَءة سوسيو وظيفيـة الديـن      المبحـث األول  

 36 

 
يف  لألمةو نقل التجديد ى إفالرسالة والتبليغ ن ـ على أياـ الوحي والتشريع وزمإلسالبا أي الرجوع"

 أشبوادلسلمُت يقوؿ ما  إليوينظر رسوؿ اهلل واجليل الرباين وكأف الذي فكرىا وفهمها للعهد الذىيب عهد 
 .  ، البعض يرى يف ىذا تعطيل حلركة التاريخ وعودة بو اىل البدائية 1"باألمساليـو 

صدؽ ىذه التجربة  أيضادين عن طريق الًتاكمية فقد اثبت ال أو أخطائوكاف العلم يتطور بتصحيح   إف
 يتطور ويتقدـ يف بعض األمور وػلافظ على الثبات واالستقرار يف مسائل أخرى أعلها  أيضامعو فهو 

، ولعل ىذا اجلدؿ ما بُت التيارت ادلذكورة ليس من قبيل التكامل الف كل واحد فيهما يشكل  العقيدة
حلجاب اليت تعترب عند السلفية واجبة اما عند نقيضا لالخر خاصة اذا طرحنا على سبيل ادلثاؿ قضية ا

 .مجاؿ البنا فهي عادة اجتماعية ذباوزىا العصر
 
  :القيمو  الدين -5
 

، واف  ىناؾ العديد من التعريفات اليت شرحت مفهـو القيم وذلك باختالؼ زبصصاهتا ونطاؽ عملها
يتو واجملتمع بتقاليده وتنظيم العالقات رلموعة من ادلبادئ اليت تربط الفرد هبو  أهنا" كاف شبو إمجاع على 

ادلعايَت وادلبادئ اليت يتمسك هبا اجملتمع أو اغلب أعضائو سواء صراحة أو  ىونسق القيم أف  كمابينهم،  
نستطيع أف نتحدث عن قيم اقتصادية وقيم  اقرىا اجملتمع وعليو فإنناضمنيا ىذا وكل نظاـ يتضمن قيم 

 .2ا"ة وىكذسياسية وقيم تعليمية وقيم أسري
وعليو فالقيم تصنع داخل اجملتمع وضمن أنساقو ادلختلفة لتشكل بذاهتا نسق مواز جلميع تلك األنساؽ 

 غلب سبثلو .يكوف كتصور ظلوذجي  أفبطريقة رمزية زلددة ما غلب 
ؿ ادلثايل فاالذباه األو الواقعي و  بشقو فلسفيالالطرح  اليت اىتمت بالقيم ونذكر من بُت تلك ادلنظورات

القيمة اليت تستحقها أما  إعطائهالة األشياء مث التجربة ومساء على أساسينبع تصوره دلوضوع القيم 
وذلذا  اىل ما يسمى القيم ادلثالية ىاالذباه الثاين فهو عقلي نابع من تصور األشياء و ذبريدىا فهو يسع

ماؿ اجملسدة يف ثالثية اإلدراؾ ثالثية اخلَت والشر واجل على القي مركزااألخ الطرح بطابعو ؽلتاز ىذا
كز على اجلانب احلسي يف شق اللذة واألمل اللذين فهو ير السيكولوجي  الطرحوالسلوؾ والوجداف ، أما 

 السوسيولوجي حر الط أماأيضا السلوؾ الذي يدفع احلاجة ،  ايصطدـ هب واليتػلركا احلاجة البشرية 
ىي عند  وأىدافوحديد اطر الفعل االجتماعي ووسائلو القيمة ىي صناعة اجتماعية اتفاقية لت إفقوؿ في

 االجتماعي الفعل أركاف إحدى ىي القيمية أو الدافعية فادلوجهاتيسمى بالضمَت اجلمعي  دوركاًن ما
 ، أما  3للفعل ادلرجعي اإلطار ايتضمنه ومواقف أدوار يف قيم ربقيق مث ومن ،أيضاواليت تقـو بضبطو 

                                                 

. 115 ص ،نفس ادلرجع  
1
 

 . 114، ص 2002.مصر : دار ادلعارؼ اجلامعية، اجتماع القيم علمزلمد امحد زلمد بيومي، 2

3
 . 1990احلديث، اجلامعي ادلكتب :.اإلسكندرية وواقعية" نظرية رؤية الريفي" تمعجملا وتنمية االجتماعية اخلدمة خاطر، مصطفى أمحد 
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ويالحظ  احلاجة دوظلا ربديد،  فكرة القيم مثل فكرة"اآليت :با  ما يستخدـ غالالطرح االنتروبولوجي 

كلوكهن وادلفهـو لدى مالينوفسكي و ايفانز بريتشارد مثال أف القيمة تتخذ معٌت الشعور لدى فيرث 
وسلم األخالؽ راد كليف براون وعالقتو بادلصلحة لدى ىومانس وادلعٌت العاـ وادلرجعية الضمنية لدى 

 . 1"باتسيون و كروبيرلدى 
احلضاري  الرقيوىذا من أجل ربقيق  اخلالؽتربط بُت القيم والسلوؾ والفعل  األطروحاتكل   أفالشك 

 اإلحساس، ربقيق ىذا اذلدؼ نابع من  اإلنساينالذي يتماشى وفق الطموح البشري يف ربقيق الكماؿ 
بدورىا دلا  أسستى بالتنمية واليت يسم ما لك يتم تدارؾ ىذا التأخر عن طريقلذ، بالنقص واحلاجة

غايتها البناءة القيم  ىذه أفال شك يسمى ادلنهج ألقيمي يف زرع القيم اخللقية االغلابية يف بناء اجملتمع ، 
كما اهنا  2الدين" األساسترتفع بالفرد اىل ادلنزلة ادلعنوية ويكوف مصدر القيم يف أف " كما وضعت ذلا : 

 الدينية وادلمارسة الديٍت، االعتقاد عن ادلتولدة السيكولوجية التصديقات منفيرب" ماكس رأينابعة يف 
 Bellah بيالهدراسة القوؿ ، وما يعزز ىذا  3يلتـز الفرد بو" الذي العملي للسلوؾ توجيها تعطي اليت

حيث سعى اىل اكتشاؼ القوى الدافعة والعاطفية اليت مكنت الياباف من السَت ضلو الطوكيوجوا عن 
القيم االجتماعية يف الياباف قد توافقت مع  أففقد اعترب بياله  اإلنتاجتمع الصناعي وضلو ادلزيد من اجمل

 .4العواطف وادلشاعر الدينية اليابانية وعملت على تنمية ىذا البلد
والسبب يف  ىكذا تقـو القيم خاصة منها الدينية بتنظيم اجملتمع وإعادة تشكيلو وفق إراداتو وأمالو

 :    منها نذكريل على تلك القيم الدينية يعود دلا ربملو من خصائص التعو 
 طاعة عن اإلنساف ذات من نابعا أمرا القيم ىذه احًتاـ غلعل شلا واذليبة، بالقداسة القيم ىذه تتميز 1

 .رضاه لكسب صادقة ونية اختيارية
 .معٌت وللمسؤولية األخالقي االلتزاـ يصبح أف 2
  .حقيقي سند للقيم يتوفر أف 3
 .يرتضيها اليت القيم اختيار يف وإرادتو اإلنساف حرية على إلبقاء 4
 .اجملتمع يف والثبات االستقرار شروط وفرت 5
 .الوقت ذات يف واالستقامة العمل على متجدد احلافز ذلك بقاء 6
 .واألفعاؿ األشياء على للحكم والعادؿ الثابت ادليزاف توفر 7
 

                                                 

. 740، ص  نفس ادلرجعر.بورفوف و ؼ.بوريكو،   1
 

 
 1(،ط28".بَتوت : مركز دراسات الوحدة العربية،سلسلة كتب ادلستقبل العريب)دراسات يف نظرية االتصاؿ" ضلو فكر إعالمي متميزد الرمحن ، عزي عب2

 . 527 ص،  2221

3
  . 961ص ، 1999احلديث، اجلامعي ادلكتب  :األزاريطية .االجتماعية اخلدمة منظور من للشباب الدينية القيم مرسي، منَت نورىاف  

  4 فؤاد حيدر،التنمية والتخلف يف العامل العريب" طروحات تنموية للتخلف".بَتوت :دار الفكر العريب،ط1 ، 1990 ،ص 131 .
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حافل بالقيم احلافزة على  ىذا ألنوضمن ىذا التوجو ،  لن يكوف استثناء ـاإلسال إفشلا ال شك فيو 

، كطريقة من طرؽ العمل اإلظلائي اليت تقـو بغرس القيم اخللقية  1التغيَت ضلو األفضل واألصلح و األقـو
يف  الًتاث الكبَت الذي تشكل منذ بداياتو ، ولذلك يشعر ادلسلم  القراف والسنة و مستندا يف ذلك على

كل أعمالو وحركاتو وسكناتو دبسؤولية أماـ اهلل بفضل القيم اليت تشبع هبا ادلسلم خالؿ تنشئتو 
 ووجداين عقلي معريف نفسي "مكوفاالسالمية  لدى العارفُت بوقع القيم واليت تعترب، 2االجتماعية 

يف احلياة الدنيا عن  3تعاىل" اهلل إرضاء إىل يهدؼ ، ادلصدر إذلي ولكنو ويدفعو، السلوؾ يوجو وأدائي
يف الدين وفق التصور اإلسالمي لإلنساف وعالقاتو ادلتعددة مع اهلل ومع بعضو البعض و لكل  طريق االلتزاـ دبا جاء

،ىذا يدؿ على وجود عدة قيم ػلث عليها اإلسالـ ، واليت  سلوكاتو ادلعنوية وادلادية ، ادلتفق عليها اعتقادا أو انتفاعا
العقيدة  أساسعلى  أماالعديد من الباحثُت والدارسُت الذين قاموا بدورىم بتنميطها وتصنيفها  كانت بدورىا اىتماـ

أف ىذه اجملاالت تعمل بطريقة  ال شك، أي مع اجملتمع او مع الطبيعة والكوف  اآلخريناليت تربط العبد بربو او مع 
ق تصور مشويل للحياة ادلادية و ادلوعودة يبغي فيها تكاملية الف اإلسالـ ينظر اىل اإلنساف و اجملتمع نظرة تكاملية وف

 للفرد ربقيق النجاح يف دار الدنيا واآلخرة .

                                                 
1

 .556 ص، 5988، 1ط. بَتوت: دار النهضة العربية، والتنمية البشرية اإلسالـعبد الرمحن عيسوي،  

2
 . 154 نفس ادلرجع ، ص 

3
 ط  والتوزيع والطباعة، للنشر ادلسَتة دار :عماف . القيم" تدريس واسًتاتيجيات لطرائق وتطبيقي نظري "تصور وتعليمها القيم تعلم ، اجلالد زكي ماجد  

 .55 ص ،2007، 2
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 خاتمة: 
 
 
 
 
 
 
 

هبذه الطريقة يتنب لنا الوجود احلتمي للدين يف وعي وال وعي اإلنسان ، يف ماضيو وحاضره ومستقبلو 
ىذا املستقبل الذي يتطلع إليو دائما حبياة أكثر رفاىية وتقدم وازدىار جتند لو الكثري من األفكار 

جتماعية ضمن كل اجملتمعات التارخيية اليت واألشياء واألشخاص على حد تعبري مالك بن بين وشبكة ا
أشار هلا و اليت تبغي احلضارة حيث يشكل ىذا الطموح توترا اجيابيا جيعل اجلميع يف حالة تأىب وعمل 

، وان  ان من أولويات ذلك اجملتمع أو الوجتنيد جلميع القوى النشيطة والفعالة مبا فيها الدين سواء ك
كانت حركة التاريخ تنبأ عن اتصالية واستمرارية هلذا املكون ملا حيتويو من رموز ومعاين وخطاب وقيم 

 تدرك بعملية توفيقية عقالنية أن تليب مجيع ما يرغب بو اإلنسان حمققة لو توازنو ووجوده    
 



 40 

 
 
 
 
 
 
 
 

الحقل الديني في الجزائرالمبحث الثاني :   
 
 

  1  عالقة السياسي بالديني في الجزائر 
 تشكل الخطاب الديني ضمن الدولة الوطني 2   

 الزوايا 3   
الحركي  اإلسالم  4   

 



 41 

 
 
 
 
 
 

 مقدمة: 
 
 
 
 
 
يتناول ىذا ادلبحث اإلطار التارخيي الذي تعمق فيو الدين داخل اجملتمع اجلزائري رلتمعا ودولة  

والنقاشات الكبرية اليت أثارىا حولو وحول أمهيتو أو خطورتو قبل رليء الدولة الوطنية وبعدىا ، وكيف  
يافها داخلية ودخيلة خارجية، كما لن كان يعمل كورقة أساسية راىنت عليها مجيع النخب بشىت أط

نتطرق إىل عامل الدين من ادلنظور السوسيو تارخيي وإمنا أيضا من ادلنظور السوسيوسياسي كآلية يتم من 
خالذلا التدمري والبناء والتوطني من خالل العدة القانونية كتعبري قوي عن صالبة الدولة ومن خالل 

لسياسية ادلتعددة بالرباغماتية السياسية أو الذكاء السياسي عن طريق اخلرق التفاوض مع القوى ا
والتدجني أو إجياد بدائل أخرى أكثر مرونة وانصياع وتعبري عن خطاب الدولة يف مرحلتها ادلتقدم ، 

وكيف سيس الدين وتدينت  وعليو سوف نتطرق إىل أىم الفاعلني يف احلقل السياسي والديين يف اجلزائر
ياسة إن صح القول وعن العالقة اليت جتمعهم واليت متتاز مرات بالتقارب ومرات أخرى بالتباعد وفق الس

 ظروف كل طرف وتصوره .   
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 عالقة السياسي بالديني في الجزائر : -1
 إماالقارئ للتاريخ اجلزائرم كمنذ بداياتو األكذل سيجد انو تاريخ حافل باألحداث يكوف فيها الدين  إف

كهدؼ كىذا ما كجدتو النخبة العسكرية الفرنسية   أككأيديولوجية   أدكاتو أك أطرافواحد  أكمركزا للتوتر 
" يف بلد تتقارب فيو الف السلطة ادلسَتة للشأف اجلزائرم آنذاؾ عسكرية بالقوؿ التارل إليو كأشارت

،  1ارتباطا كثيقا" باألخَتة األكذلادلسائل العقائدية كالقضايا السياسية اذل حد كبَت جدا حيث ترتبط 
من جند اليت كاف يرددىا مسينيسا ساخرا  اإلصليليةىذه العبارة ذلا اركولوجيتها ادلمتدة اذل غاية العبارة 

كبعد رليء  "ا" جئنا لنملئ األرض عدال كإؽلانكاإلؽلافاليت كانت تتضمن مفهـو العدالة كرىباف الركماف 
 مرة كما ذكر بن خلدكف ، ردبا ذلذه احلالة 12اإلسالـ العرب الفاربُت ادلسلمُت كارتداد الرببر عن 

يندمج السكاف  أف األمريف كاقع  ىذا دل ؽلنع أف يف ظرؼ انتقارل إالالنفسية كاالجتماعية  اظركفه
القلم ، ىذا  أكيف رلاؿ السيف  األمرذلذه ادلنطقة باالعتقاد بالدين اجلديد كخدمتو سواء تعلق  األصليوف

بعدة مسميات دينية  اإلماراتاالندماج كاالستقرار النسيب سايرتو العديد من التقلبات كظهور العديد من 
ما كاف  كأفيها السياسي بالديٍت باالقتصادم اذل حد كبَت  أظلزج،  (يةفاطم موحديو، محادية ، مرابطية )

زلاكلة كل دعوة ناشئة السيطرة على القبيلة ك الطائفة ( ب-حاليا -بالدعوة )اإليديولوجية آنذاؾيسمى 
،  يف قراءتو السياسية كالتارؼلية البن خلدكفعبد القادر جغلول دلح لو  القوافل التجارية كىذا ماطرؽ 

 .ربكمو العقيدة كالغنيمة كالقبيلةالعقل العريب  أفىذه القراءة تصب ضلو من يقوؿ 
ة متكررة مع االسباف ها اجلزائر بصور شتكبعد الصدمات االستعمارية اليت عاشتها ادلنطقة العربية كاليت عا

 همرديل يف ذلك كالتعو ك ادلمارسة ، عوؿ الكثَت على تالشي الدين يف بنية الوعي كالتفكَت أك الفرنسيُت
طوؿ ادلرحلة االستيطانية كما قامت بو من تفكيك جلمل من البٍت ادلهيكلة للمجتمع اجلزائرم اليت كانت 

 أك ألطرقييف شقو  اإلسالـ أثبتوىذا ما ، تقدس الدين كربتضنو كربميو كنوع من الدفاع عن اذلوية 
 أكثناء ىجـو االسباف فضاء لعملو أحيث كاف يشكل الريف االخواين باختالؼ ادلسميات  أكالصويف 
 .الفرنسيُت  أك األتراؾمكوث 

، كما بُت كالنضاؿللعمل  أخرلبازباذ طرؽ  امتازت أخرلادلدف يف مرحلة ب أما الشق الثاين فقد ذبلى 
ادلرحلتُت كمنذ دخوؿ فرنسا اجلزائر دل يكن تصورىا للدين تصورا أحاديا اقصائيا أم العمل معو كفق ما 

 اإلسالميبطريقة سياسية ذبلت يف عزؿ الدين  إظلا العلمانية ، كادلبادئ الثورة الفرنسية أك  ذبربةاقتضتو 
الدين السائد ادلعاملة مع ، ىذا فيما ؼلص للميزانية  مصادر دخل إحدلجعلو ك كاحلد من فعاليتو 

ص التارؼلية هبذه فمهد لو كما دلت النصو فيما ؼلص دين الغازم  أما،  الذم كقع عليو الغزكبالبلد 
 حىت بعد فصل الدين عن الدكلة  أالحتالرل" فالعمل الكنسي يف اجلزائر دل يفصل عن العمل الطريقة 
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 . 23 ص، 2003.اجلزائر: دار اذلدل، تر: كماؿ الفيالرل، حوؿ اجلماعات الدينية عند مسلمي اجلزائر(اإلخواف ) دراسة انًتكبولوجية  ادكارد دك نوفو، 
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 لرجاؿ الكنيسة ادلرافقة لالستيطاف كوف الكارديناؿ األكذلبعد احلمالت التنصَتية  إذ 1907عاـ 

كربويل اجلزائر قطعة  األىارلغية تنصَت ب البيض اآلباء أك اػإفريقيفرقتو من مبشرم  1868 عاـ الفيجرم
اجلزائرية مهدا لدكلة مسيحية عظيمة اعٍت بذلك فرنسا  األرضصلعل من  أف: علينا  فرنسيةمسيحية 

 . 1اهلل" أيةدينا كعقيدة فهذه ىي  اإلصليليسودىا  أخرل
 أكة التصارعية ادلقاكمة كاحلراؾ الديٍت يف اجلزائرم بصوره ادلختلفالطبيعة أف لكل فعل رد فعل  من قوانُت

بأخر ، لقد بدأت محلة الرفض ىذه قبل احلرب العادلية استبدالو  أراد التفاكضية التكتيكية رفض كاقع  ك
1903األكذل أم اثر توقف ادلقاكمة الشعبية كبالتحديد اثر زيارة الشيخ زلمد عبده للجزائر سنة 

، كقد   2
مد عبده كرشيد رضا كاماؿ الدين األفغاين كقامت كاف من ابرز الشخصيات اليت تأثرت بأفكار زل

بعمل الدعوة كاإلصالح ىم عبد القادر اجملاكم، عبد احلليم بن مساية، كمحداف بن الونيسي، كمولود بن 
موىوب حيث شكلوا اللبنة األكذل كاخذكا على عاتقهم مهمة التغَت كالتجديد يف اجملتمع اجلزائرم ، إال 

ضمن مؤسسة دل يكن عملهم  أفقائص فحركتهم كانت فردية كمراقبة كما أف مسعاىم حف ببعض الن
كالذم كاف يدعوا اذل قومية أيضا ، كما نذكر حركة اجلزائر الفتاة مع زلمد برحاؿ ادلتأثر بادلشرؽ زلددة 

بيلس كاألمَت خالد ؽلكن إسالمية ، كإصالح فكرم على شاكلة النهضة يف ادلشرؽ كالقاضي بن ح
اميعا اآلباء ادلؤسسوف حلركة اإلصالح كالتجديد الفكرم كالديٍت باجلزائر من خالؿ العمل  ىؤالء اعتبار

 فيما بعد كتتويج ذلذا ادلسارجمعية العلماء المسلمين الجزائريين لتأيت  الدءكب يف اجلرائد كالنوادم
ن باديس كفريق من عبد احلميد ب اإلماـبنادم الًتقي باجلزائر العاصمة بقيادة  1931 تأسيسها سنةعاـ 

كالعريب التبسي كغَتىم من  أدليليكمبارؾ  ألعقيبكالطيب  اإلبراىيميالعلماء ادلصلحُت منهم البشَت 
نا كالعربية ناإلسالـ دييف اجلزائر كىي  أساسيةمبادئ  ثالثةالعلماء الذين عملوا جبهد اماعي على تأكيد 

يف نظر الشرعية النضالية  اإلصالحييار السلفي ىذا الت أكسبتىذه ادلبادئ   .نانكط كاجلزائر لغتنا
النخب الثورية احلاكمة أثناء االستقالؿ خبالؼ الصوفيُت الركحيُت الذين ارسبوا يف أحضاف السلطة 

كما كانت ترل الفرنسية عالكة على تلك األفكار العدكانية اليت كانوا ػلملوهنا ضد األمَت عبد القادر،  
قيما اغلابية للعدالة االجتماعية كالدؽلقراطية  اإلسالـيف احلاكمة رية تلك النخب االشًتاكية الثو 

  ثقايف زلدد إطاركوهنا تعترب الدين   اإلسالمية باالشًتاكية يسمى االشًتاكية كادلساكاة كمن مث تشكل ما
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 2، سلسلة مشركع دراسات الدؽلقراطية يف البلداف العربية،ط : مركز دراسات الوحدة العربية بَتكت .مستقبل الدؽلقراطية يف اجلزائر،كآخركفقَتة  إمساعيل 
 . 73، ص 2009،

تر: زلمد ػلياتن، اجلزائر : دار احلكمة " حبث يف التاريخ الديٍت كاالجتماعي ". 1940اذل  1925احلركة االصالحية االسالمية يف اجلزائر من مراد، علي  2 
 .  36، ص  2007، 
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قيمة ػبذلك امعت يف توجهها بُت االشًتاكية كبُت الدين ك كاألخالقيةنسق للقيم الركحية ػللهوية كك

 . 1قائدية ػكع أخالقية
كانت   ألهنابُت النخب الدينية ك السياسية خاصة فيما تعلق بالثورة  كاألفكارىذا التشابو بُت القيم 

و ػوا لػالوطنيُت كادلتخاذلُت أسس اذل االنتقاؿ ادلعركؼ عند من شهدكه كأرختشكل مصَتا كمعيار ما بُت 
 –لخلفية الدينية دلشاريع التحديث االشًتاكي ل مشكالة اذل دين الدكل اإلصالحي اإلسالـتحوؿ ب" 

اقتصادية كالثورة الزراعية  كسيتم بشكل رمسي كعلى مستويات عدة 1962 منذ -الثورات االشًتاكية
  2" كالتصنيع 

الدين يف دفع خطر خارجي اركيب ادعى اندماجو  أداهالوظيفية اليت  ىكذا يتنب لنا من خالؿ ىذا التقدمي
غالبا ما تتفاعل كالنهائي أك ادلنقوص ،كىذا ليس غريب على تاريخ العادل اإلسالمي حيث الكامل 

حُت االستعانة ، اك  3اخلمَتة السياسية مع الدينية خاصة إذا ما أحست خبطر يداعلها من العادل األجنيب
ادل العريب دبا يسمى بو يف بناء الدكلة الناشئة ، كفيما بعد خاصة مابُت الستينات كالسبعينات كمعرفة الع

 اإلسالـرلرد ماضوية أم عودة اذل  إهناالنكسة ، كاليت عوضت كاستدركت بالصحوة كانتقدت على 
فًتات احلماية كالوصاية كاالستعمار كانت كفيلة بالقضاء على مكونات رجعية  أفبعدما ظن الكثَت 

الزالت الشعوب العربية كاإلسالمية ، كمنذ تلك السنُت تقليدية ىي دبثابة معوقات ضلو التقدـ كالتطور
تتعاطف كتساند كل من يدعوا اذل التمسك بالدين كالعمل كفق مبادئو كذلك اجلزائريوف كالشاىد على 

" إف اطلراط الشعب يف احلركات اإلسالمية كما ػلدث مثال يف اجلزائر مازاؿ امرأ ىذا ما عرب عنو أركوف 
 . 4يذىل اجلمهور االركيب"

كل الفاعلوف االجتماعيوف على مدار تاريخ ىذا الوطن من اإلسالـ اميع تلك القيم ىكذا استلهم  
كالدالالت ككظفوىا من أجل تعزيز مكانتهم يف اجملتمع بقرهبم اك بعدىم عن السلطة تربيرا ألخطاء أك 

اجلماعات إقناعا بإيديولوجيات كمشاريع كخيارات أك شرعنة دلصاحل كمنافع متضادة كمتنافرة بُت اإلفراد ك 
ادلرجعي  اإلطار" النصوص الدينية أصبحت على حد قوؿ ناصر أبو زيد ، هبذه الدافعية كالرؤية كاالذباه 

 ظل تأكيل  أخرلبالنسبة لكل القول االجتماعية كالسياسية ىذا من جهة كمن جهة  كاألخَت األكؿ
 
 

                                                 
على  12/11/2010,يـو  www.investigate-islam.comبن  عوف بن عتو، اشكالية االسالـ كاالشًتاكية يف اخلطاب االيديولوجي يف اجلزائر، 1

 . 12:26الساعة 
يف علم اجتماع التنمية ، جامعة كىراف ، كلية العلـو االجتماعية  دكتوراة " ،أطركحة–دراسة مسحية  –" التدين كثقافة النمو يف اجلزائر مصطفى راجعي ،  2

 . 42ص  ، 2010،  2009، قسم علم اجتماع ،سنة 

3
 Mohammed El Ayadi et D’autres ,Op cit. p 110  
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معارضة كبذلك اضلصرت  أكأييدا النصوص يدكر دائما كعُت الفكر كعقلو على اذباه السلطة السياسية ت
 . 1حركة العقل بُت قطبُت احدعلا النص الديٍت كثانيها السلطة السياسية"

إذف ىناؾ يقُت يف أالكعي أك العقل الباطن للقول ادلشكلة للمجتمع كادلتنافسة على قيادتو أف الدين 
ثماره كالعبقرية يف التجديد فيو ك يلعب دكرا حامسا يف الفصل ، كعليو تكوف الرباعة كالقدرة يف كيفية است

 أفاإلقناع بو كىذا ما سنحاكؿ أف نستشفو خالؿ بناء الدكلة  اجلزائرية حيث كاف إاماع كتقنُت على 
التارؼلية اليت  أصولولو كما بُت حسن رمعوف   بلىو دين الدكلة ، ىذا الفعل دل يأت من فراغ  اإلسالـ

  :كالذم تضمنن نوفمرب البياف ادلؤسس لثورة الفاتح م تنبع من 
 .اإلسالميةادلبادئ  إطاربناء دكلة كطنية سيدة دؽلقراطية اجتماعية يف  -
 ديٍت  أكدكف سبييز عرقي  األساسيةاحًتاـ اميع احلريات  - 
 
  الدولة الوطنية :تشكل الخطاب الديني ضمن  -2

سي كانت لو مربراتو اليت اقتضها البادي اإلصالحيشرنا سابقا يف اختيار النخبة احلاكمة للخطاب أككما 
ىذه ادلشركعات تغَتت بصور متكررة كالسبب يف  أفكال شك تمع سوسيوسياسيا  يف تسيَت اجمل آنذاؾ

التدبَت كالتسيَت كبتغَتىا كانت تسعى  أمرذلك يعود اذل تغَت القيادات العليا اليت كانت تشرؼ على 
حلوؿ من  شاكلةيف  تغيَت يف اجلدكلة كالتخطيط ليقدـ كما يتبعو مناذل تغيَت فريق العمل  آليةبصورة 

العاـ كتوجيها لو  الرأمعلى ادلستول  أكثرتجارب السابقة كلتستقطب شرعية القبيل التجديد اثر فشل 
  كالتأثَت . اإلقناعدلا لو من قوة يف  باإلسالـكانت تستعُت   ،الغاية ادلراد ربقيقهاضلو 

شخصيات  أعضائهاالتنفيذية باجلزائر كاف ضمن  اإلدارةليت مرت على اميع طواقم العمل ا أفكال شك 
النقاش الذم دار اثر  1962 منذ صائفة لماء ادلسلمُت ىذا التالـز ابتدأتشبعت بفكر امعية الع أكبرزة 

حوؿ الئكية الدكلة كفصل التعليم الديٍت كشؤكف العبادة عن الدكلة كىذا ما تبناه احلزب الشيوعي 
رافضة فيو بكل قوة  1962 أكت 22 الرد  من امعية العلماء على ىذه ادلطالب يف بياف ليكوفاجلزائرم 

احلقبة  أثناءضمن القاموس النضارل  أساسيىذا ادلطلب كاف  أففصل شؤكف العبادة عن الدكلة رغم 
 أككل ناقد اعتربه البعض شهادة كفاة زلررة ليف الرؤل كيف مرحلتو ادلبكرة ىذا االختالؼ  االستدمارية 

كفاء لقيم  البعض اآلخركاعتربه  عن الدكلة اجلزائرية يف احلياة السياسية اإلسالـفصل ب معارض ينادم
األكرب ضمن اذلم  أصبح كإظلا اختيارهنوفمرب، كدل يعد بعدىا النقاش حوؿ ادلسار كاالذباه الذم غلب 

ىو بناء الدكلة اإلدارات كادلؤسسات  يف الكثَت منالسلطات الفرنسية بعد رحيلها  الفراغ الذم تركتو
 باالستفادة من ارث التيار اإلصالحي نظرا كسيكوف ذلك ال زلالة  ، Etatisation اجلزائرية كتعزيزىا
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 امة مركزية-لكونو اإليديولوجية الوحيدة ذات التمركز العميق ك القبوؿ الواسع كاألداة الفعالة يف بناء دكلة

Etat-Nation Centralisé كقدرة على التعبئة كالتغذية االغلابيةاماىَتم من رصيده تارؼلي ك لو ا دل  ،
 1976كيف دستور 1963ذلك مع دستور  دينا رمسيا أك دين الدكلة كعن اإلسالـ يف ىذه ادلرحلة ليعلن 

داخل ىذا الدكر ىناؾ من قبلو ،  2008 ك 2005 سنة األخَت ت، اذل غاية التعديال1996، 1989،
 اؾ من رفضو ، كسنأيت فيما بعد للرافضُت الذين تكتلوا يف امعية القيم .كىناجلمعية 

ىي  دوفرجيموريس مؤسسات ادلؤسسة على حد تعبَت  إحدلكاف أكؿ حجر تأسيسي كضع يف بناء 
اليت ك  1662 سبتمبر 27 وزارة الحبس فيكىي   أال األكذلاللبنة اليت عوؿ عليها النظاـ يف بداياتو 

ىذا االسم يدؿ ذلا يف أكؿ حكومة للجزائر ادلستقلة  كأكؿ كزير  امحد توفيق ادلدين اؾمحل حقيبتها آنذ
نفسو كامتداد البن يف تلك اآلكنة نظاـ بن بلة ليقدـ استمرارية سبثيل امعية العلماء يف احلكومة  على

حبكم  ، ذلك وظيف العموميمعية يف احتالؿ مناصب شىت يف الإطارات اجل العديد من ليوموقعباديس 
 .لإلشراؼ على ادلؤسسة الدينية تكوينها الديٍت ألذم أىلها

دل يكن يرل أم  إذ عدـ تناقضها ك اإلسالـشك يف سياستو االشًتاكية ك الرئيس بن بلة  دل ينتاب
من صميم اإلسالـ ك طموح تعارض بينهما بالعكس فقد كانت شعارات العدالة كاالجتماعية كادلساكاة 

ة بن لعب توفيق ادلدين دكرا كبَتا يف الدعاية الدينية لتربير اختيارات حكوم قد الشعب كىدؼ القيادة.
كسياسات  اإلسالـبتطابق ػلمل نفس قناعات الرئيس  ألكقاؼا لكزير بلة االشًتاكية ، حيث كاف 

 أسسهاديانة اشًتاكية كدين العدالة كاف الدكلة اليت  اإلسالـ فأ:  1963 سنة اصرحمالتأميمات 
كيف شهر ، من تبٌت سياسات التأشليات  أكؿدكلة اشًتاكية كاف زلمد  أكؿيف عهد زلمد كانت  اإلسالـ

قامت كزارة توفيق ادلدين بتعبئة عامة للمساجد يف الوطن من خالؿ خطبة اجلمعة لتقدمي  1963مام 
 .1التربيرات الدينية للخطوات االشًتاكية

رة التعليم األصلي كالشؤكف الدينية بقيادة مولود قاسم كزا توذل أما يف مرحلة حكم اذلوارم بومدين فقد
تحديث االشًتاكي الراديكارل ربت ال نايت بلقاسم ليؤدم نفس دكر الدعاية كالتربير كالشرح لعملية

  .عية عنواف الثورة االشًتاكية كالصنا
السلطات  رأتالفردية نزع ادللكية  أثناء، ات الدينية اليت كظفتها الدكلة يف عملها نذكر كمن االقتباس 

أك اذل ملكية اماعية  أشخاصملكية  تعمر بن اخلطاب كاف من السباقُت اذل ذلك حيث حول أف
للفقراء ، كما عكست خطابات  مداخليها" باحلمى" أم احلماية اليت خصصت  آنذاؾ عمومية عرفت

 مع الطلبة يف اديثوأح إحدلاالشًتاكية حيث انو يف  اإلسالميةبومدين اضلياز للتفسَتات الرئيس 
 تربير االشًتاكية نبوية مشهورة تستخدـ  أحاديثاستعمل  إطار دعم الثورة الزراعيةيف  18/07/1972

                                                 
1
 . 60،61، ص ادلرجع السابق" ،–دراسة مسحية  –" التدين كثقافة النمو يف اجلزائر  ،مصطفى راجعي 
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الناس سواسية   إفيقوؿ  اإلسالـيشكل عائقا يف كجو التقدـ كالتطور ...  اإلسالـ أف أظنال : قاؿ 

الزراعية على العكس ىناؾ نص يقوؿ  أم نص ديٍت ؽلنع تطبيق الثورة أيضاكأسناف ادلشط ليس ىناؾ 
 أفيوفليس  اإلسالـكادلاء... األرضأم  الكأل الناس شركاء يف ثالثة النار أم الطاقة ك أفصراحة 
 .1الشعوب

الصويف حيث كاف يسخر  أك ألطرقي اإلسالـضد موجهة كما كانت الثورة الثقافية يف ادلرحلة البومدينية   
كشلا عند ذىاب كرجوع احلجاج كعلى الزكايا  أك ادلآمتئم اليت تقاـ يف مولود قاسم كثَتا من تلك الوال

'' كىل من الًتاث تلك الدرابيك حوؿ ادلزارات اليت يتزاحم فيها مثل البازارات من اشتهر عنو ىذه ادلقولة 
جزاء سنمار كما يصاحب ذلك  اإلسالـسيدم زمار كيف زكايا تشبو حانة مخار كذبازم  أكسيدم عمار 

من خالؿ ىذه االقتباسات اليت ىي دبثابة شواىد ،  2اختالط كحيوانية كشهوات كحركات هبلوانية''من 
بتجنيده للدين كبتكريس بومدين لثوراتو الثالث )الثقافية ك الزراعية كالصناعية( النجاح نالحظ كيف أراد 

 .الدءكب على ربقيق تلك السياسة  للخطاب ادلتفق عليو كالعمل كزيرهمن 
 على إثره مت 1979 مارس 8 كفاة الرئيس ىوارم بومدين قاـ الشاذرل بن جديد بتحوير كزارم يفبعد 

دل تعد مرتبطة مباشرة ف على رأس كزارة الشؤكف الدينية إال أف الوزارة عيُت السيد عبد الرمحاف شيبات
ى مع اخليارات الوزارة إصالح عميق يتماشىذه عرفت ، هورية  كما كانت عليو يف السابقبرئاسة اجلم

 أكؿللنهج االشًتاكي كاف  رافضةعرفت ظهور قول اسالموية جديدة  كماالسياسية االقتصادية اجلديدة،  
حيث حشدت اماىَت غفَتة يف ذبمع مسجد اجلامعة ادلركزية  1982 نوفمرب 12يـو اجلمعة  ذلا خركج

لضغط على القرار السياسي قصد ا –مطلب 14 باجلزائر العاصمة ك الذم قدمت فيو الئحة ربتوم على
ك كاف من بُت من كقعها الشيخ عبد اللطيف سلطاين، أمحد سحنوف، عباس مدين، األمر الذم   –

ىؤالء  كما أف  تلك الوزارة، أماـشلا شكل ربديا  1982 نوفمرب 25 أدل إذل توقيفهم اميعا يـو
 كضع دل تعرفو اجلزائر .يف إغلاد  قوهتم كبنيتهم كمطالبهم كساعلوا الناشطوف تعاظمت ككربت

اذل عبد اهلل أككلت الوزارة ادلتوترة الظركؼ  يف خضم ىذهك حالة من العنف السياسي ،فيما بعد لتشهد  
كصد الطريق على   سجد اذل سلطة الدكلة كتأميمها لوادل بأكلوية إرجاعغالـ اهلل كالذم اتسمت سياستو 

زلو أثار ادلأساة الوطنية كربقيق مشركع السلم  مع العمل على،  كل من يفكر يف ادجلتو أك ذبنيده
 2004 كاألمن كادلصاحلة اليت آتى هبا رئيس اجلمهورية عبد العزيز بوتفليقة من خالؿ قانوف الوئاـ ادلدين

 أيضا كإظلافقط رفيق النظاـ  اإلصالحيليس بالتعويل فقط على التيار السلفي  2009 كادلصاحلة الوطنية
 الرغم من فكر السلفي القريب من الوىابية كعلى ، كوف بعض احلاملُت لل 3لصويفا ألطرقيالتيار على 

                                                 
1
 . 65 نفس ادلرجع، ص 
2
 . 67 ص، نفس ادلرجع 
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أسالت الكثَت من احلرب الصحفي ، مزاكلتهم لوظائفهم يف الدكلة بدؤكا دبمارسة نوع من ادلعارضة الدينية 

رفض عدد  " ففي اجتماع رمسي عقده كزير الشؤكف الدينيةىا ىو ذا احد كبار االعالميُت يوثق لو قائال 
مرفوض دينيا كأصدركا فتول حبرمة ىذا السلوؾ كوف ىذا الوقوؼ من األئمة الوقوؼ للنشيد الوطٍت  

ىذا الفعل  1ادلخالف لإلسالـ حبسبهم مؤكدين أف احلكم الشرعي لذلك السلوؾ ىو حكم البدعة"
سيادة الدكلة كتاريخ ل رموز القى استهجانا كبَتا من القائمُت على القطاع خاصة كأف األمر يتعلق بإحد

عقوؿ ىؤالء  ضا اخللفيات الذىنية اليت ربكم، كما عكس أي األمة ضد الظلم كالعدكاف كفاحمن  
التذكَت بوجوب ك كمدل تأثَتىا على الوسط االجتماعي ، كعليو سارع الوزير اذل فصل ىؤالء الشاذين 

لى قراءة ادلصحف بركاية كرش كقراءة " احًتاـ قوانُت اجلمهورية كادلذىب ادلالكي كاالباضي كاحلفاظ ع
كسياسة من شأهنا احلفاظ على ،   2صحيح البخارم كاحلزب الراتب كتقدمي دركس الفقو يف ادلساجد" 

اذلوية الدينية ذلذا الوطن ككالتزاـ أخالقي يعكس تشبع ادلسؤكؿ بركح ادلواطنة اذباه الدكلة أك ما يسمى 
 الدكلنة . 

سواء كانوا رمسيوف أك غَت ذلك  األطراؼطة التنافس احلاد ما بُت العديد من تبُت لنا ىذه اللمحة البسي
كل ىؤالء صنعوا تلك التمظهرات كمازالوا  ركحانيوف   نقابيوف مدنيوف أك شعبويوف أكحركيوف متحزبوف 

كوهنم بٌت عميقة ك متجذرة يف اجملتمع اجلزائرم تارؼلا كحركة ، هبذه الطريقة شكل مشهد الشد ك 
 األساسية امستهب كالتحاكر كاالنغالؽ كالتطور كاجلمود بُت السياسة كالدين يف عمليات اجلد

 Althusser التوسيراذل اذليمنة الرمزية عن طريق ما يسميو  باألساساليت هتدؼ  اإليديولوجية
تغيَت يف  رأيناه كذلك من خالؿ إعادة إنتاج األماكن ك توزيع األفراد كىذا ما اإليديولوجية باألجهزة

بإعادة  األجهزةمستمر يف تسمية الوزارة كالوزراء خالؿ احلقب ادلتوالية لكل رئيس ، ككيف تقـو تلك 
 . توإلعادالنص الديٍت كمحاكلة  إلنتاج

على ادلؤسسة  ابتداءمعرجُت لدينية باجلزائر ىم الفاعلُت يف الساحة السياسية كاسنحاكؿ استعراض أ
  االجتماعية:كمكانتهم  أدكارىمفاعلُت على حسب الدينية الرمسية كمن مث على ال

 عن ماىية ادلؤسسة الدينية ؟  سؤاؿ  أكذلنطرح كخطوة 
كحدة أك تركيبة أك بناء داخل النسيج االجتماعي ككل تلعب دكرا حيويا  على اهناادلؤسسة الدينية تعرؼ 

 وانُت شلا غلعل من األفراد الذين لقواعد كالقلكىادفا كىذا الدكر قد تؤديو ادلؤسسة يف إطار رمسي مهيكل 

                                                 
 . 69ص ، 2010اجلزائر: دار احلكمة، االعالـ الديٍت يف اجلزائر " اخلطاب كاذلوية".زلمد بغداد،  1
 . 78نفس ادلرجع،.ص 2
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ينتموف إليها يلتزموف حبدكد ادلسؤكليات كالوظائف كادلهاـ ادلخولة ذلم كشلارستها بشكل طبيعي كيف إطار 
من النظاـ كاالنتظاـ الذم ؽلكن ادلؤسسة الدينية من أداء رسالتها ذات األبعاد ادلختلفة على الوجو 

 . 1األفضل 
 تقـو ادلؤسسة الدينية بدكر أساسي ىو الًتبية .اذل جانب ىذه األدكار 

كما تقدـ فكرا فعاال غليب على التساؤالت ادلطركحة على اإلنساف كيزكده باألدكات ادلنهجية اليت سبكنو 
 .االستفادة منها  حسنمن كشف سنن األفاؽ ك اذلداية ك 

 أجندةة دينية تعمل ضمن كل مؤسس  أفذات ميزة مثالية ال سبنعنا بأف نقوؿ  اإلجابةوف ىذه كقد ت
 اقتصادية حزبية اك كطنية اك اقليمية اك فئوية . –ال تعمل يف فراغ بل ضمن خيارات سياسية  أكمعينة 

 ؟ كيف نفس السياؽ ادلفاىيميكلكن ماذا عن ادلؤسسة الدينية الرمسية 
إذل الربح ادلادم فهي ال نعٍت هبا ذلك النوع اخلاص من ادلنظمات، اليت ال هتدؼ  ادلؤسسة الدينية الرمسية

كتكمن  خَتات اقتصادية مادية بل "منتوجات" رمزية رلردة مسّاىا بورديو أعماؿ اخلَتات ك النجاة تنتج
باالنفراد بتنظيم ك تسيَت  ك مراقبتها الرادهتارمسيتها يف تكليفها من طرؼ سلطة الدكلة باعتبارىا زبضع 

إخل. ك تقـو … نشر الثقافة الدينية األئمة، اإلفتاء، الدعوة،الشعائر الدينية كالعناية بشؤكف ادلساجد، 
 . الرمسي االكلَتكس أكبتلك األعماؿ ىيئة من الفقهاء تسهر ك تسيطر على خط األرثوذكسية 

، ترل ىل ظلط عمل ادلؤسسة الدينية عقائدم شعائرم ركحاين أخركم حبت عمل ىذه ادلؤسسة ىو إذف
 ع لنفس ىذا احلركية ؟يف اجلزائر خاض األكذلالرمسية 

تعد كزارة الشؤكف الدينية كاألكقاؼ اكرب مؤسسة دينية يف اجلزائر مت  وزارة الشؤون الدينية :  2-1
العمل  زارة الشؤكف الدينية ىيستقالؿ اجلزائر كتتمثل ادلهمة العامة اليت تضطلع هبا ك مباشرة بعد ا إنشائها

ضبط اخلطط كالربامج اخلاصة بوزارة الشؤكف الدينية دبا ييسر على تطبيق سياسة الدكلة يف اجملاؿ الديٍت ب
إقامة الشعائر الدينية كيصوف القيم الركحية كيدرأ أخطار االنغالؽ كالتطرؼ كػلفظ مقومات الشخصية 
احلضارية اجلزائرية كيزكي التعلق هبا ، كما يقـو الرجل األكؿ على ىذا القطاع كفق ادلراسيم اليت ربدد 

ئة األجياؿ القادمة دلعرفة اإلسالـ معرفة كاملة كصحيحة يف بعديو الديٍت ك احلضارم كباعتباره بتهيمهامو 
ادلقـو األساسي للشخصية اجلزائرية ، كما يستطيع الوزير القياـ بأم عمل أك دراسة قصد دعم القيم 

 اجلوىرية .
على مؤسسة دينية صغَتة كما  يصدؽالتعريف األكؿ كالتعريف البسيط ؽلكن القوؿ بأف عودة اذل السؤاؿ 

يصدؽ بصورة نسبية على مؤسسة كبَتة ألف عملها ذك بعد اسًتاتيجي قريب كبعيد ادلدل يهتم  وان
اليت تسهر على تنفيذ  البَتكقراطيةالًتاتبيات من الفركع ك بالفرد كاجملتمع كالدكلة لذلك صلد العديد 

 كانت حضارية ، سواء  صاغتها ظركؼ تارؼلية ما سياسة كزارة الشؤكف الدينية كاألكقاؼ كاليت أيضا 
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تربوية تعليمية أك أمنية أك إدارية تتعلق بالعقالنية يف التعامل مع الظركؼ ادلختلفة ،  كمن بُت تلك 

 ادلؤسسات نذكر :   
ة دينية على ادلستول ثاين مؤسس األعلى اإلسالمييعترب اجمللس : المجلس االسالمي االعلى  2-2

العمل يف كتقٍت ك  إدارمكهيئة تابعة لوزارة الشؤكف الدينية تقـو بعمل  1966 و سنةسيسأتالوطٍت مت 
االجتهاد الذم يقتضيو االسالـ فيما يواجهو من مشاكل راجعة اذل التحوالت االجتماعية كالثقافية  رلاؿ

 1989 تور، كبتعديل دستأسيسوالذم تضمن  1الكربل كىذا حسب ادلرسـو التنفيذم ادلبُت يف اذلامش
من ىيئة تابعة لوزارة اذل مؤسسة دستورية تابعة دلؤسػسة رئػاسة  األعلى اإلسالميمت فيو االرتقاء باجمللس 

  2اجلمهورية 
 1418 رمضاف 26 ادلؤرخ يف 33-98 من خالؿ ادلرسـو الرئاسي رقم األعلى اإلسالمياجمللس يهدؼ 
 األىداؼ، يبُت يف ادلادتاف الثانية كالثالثة  3األعلى ياإلسالمادلتعلق باجمللس  1998 جانفي 24 ادلوافق لػ

 للمجلس كىي : األساسية
 يشجع كيرقي رلهود التفكَت كاالجتهاد . أفتطوير كل عمل من شانو  -1
 يف مأمن من احلزازات السياسية . اإلسالـجعل  -2
سباما من ادلكونات ىي تنسجم  إذ األصليةالعادلية كالتمسك دببادئو  اإلسالـالتذكَت دبهمة  -3

 كالطابع الدؽلقراطي كاجلمهورم للدكلة . األساسية
 أسسو كإبرازاليت تسمح بتصحيح االدراكات اخلاطئة ،  باإلسالـالتكفل بكل ادلسائل ادلتصلة  -4

 .احلقيقية كفهمو الصحيح
 داخل البالد كخارجها . إشعاعهامن اجل  اإلسالميةالتوجو الديٍت كنشر الثقافة  -5

التكوين كالًتبية ج ىذه النصوص يف قوالب عملية من خالؿ النشاطات اليت يقـو هبا اجمللس يف زبر 
 األئمةادلنظومة الًتبوية ككذا تكوين يف  كزلاكلة درلهاكتقومي برامج التعليم الديٍت  إعدادك  الدينية

 .معلوماهتمكادلدرسُت كذبديد 
كىذا من خالؿ  كاالجتهاد اإلسالميير الفكر يف تطو  كاإلسهاـ الصحيحة اإلسالميةنشر الثقافة 

 .الدراسية كاألياـاحمللية كعقد ادللتقيات العلمية كالندكات  كاإلصداراتالكتيبات 
 

                                                 
1
ؿ عاـ امادم األك  26ادلؤرخ يف  120-80باجلزائر ادلتضمنة ادلرسـو التنفيذم رقم  1400امادم االكذل  29بتاريخ  ةالصادر  09اجلريدة الرمسية العدد   

 . 649ادلتضمن تاسيس رللس اسالمي اعلى ، ص  1980ابريل  12ادلوافق  1400
2
 . 1989نوفمرب  12الصادرة بتاريخ  12، اجلريدة الرمسية رقم  1989دستور   

3
ق ادلوافق  1418رمضاف  26ادلؤرخ يف  33-98ق باجلزائر ادلتضمنة ادلرسـو الرئاسي رقم  1418رمضاف  30الصادر بتاريخ  04اجلريدة الرمسية العدد رقم   
 . 06ي االعلى ، ص ادلتعلق باجمللس االسالم 1998جانفي  24لػ 
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كحوار الديانات مع   اإلسالميعن طريق مساعلتو يف تبادؿ ادلعلومات ادلتعلقة بالدين  ادلشاركة الدكلية 
   .  األجنبيةكافة ادلؤسسات كالبلداف 

 إطاراتكي يكونوا   األشخاصتسهر ىذه ادلؤسسات على تكوين  المعاهد التعليمية الدينية : 2-3
الوظائف الدينية على سلتلف ادلستويات كاميع القطاعات التابعة لوزارة الشؤكف الدينية  أداءيف  ناجعة

كزارة التعليم  يضاأ كإظلامثل ىذه الكفاءات  بإعداد ادلعنيةليست كحدىا  األخَتةىذه  إفكما   كاألكقاؼ
 العارل كالبحث العلمي .

: كىي مؤسسات دينية تعليمية رمسية تقـو بتكوين  الدينية اإلطاراتلتكوين  اإلسالميةادلعاىد  2-3-1
خطباء  أئمةقطاع الشؤكف الدينية كيوجد يف اجلزائر سبعة معاىد دينية ىدفها الوحيد ىو تكوين  إطارات

كظائفهم داخل  ألداءالصلوات اخلمسة كمعلمي القراف الكرمي كتزكيدىم بادلعارؼ كادلهارات الضركرية  كأئمة
كزك ،غليزاف كسعيدة كمعهد  تيزم،ميلة ، ادكارادلساجد ، كىذه ادلعاىد موجودة يف كل من بسكرة ، 

ادلستول الدراسي القراءات بالعاصمة ، يتم االلتحاؽ هبا عن طرؽ مسابقات كطنية كيف زبصصات حسب 
ادلوافق ىػ  1423 مارس 03 ادلؤرخ يف 140-02 كدرجة حفظ القراف الكرمي ، ػلدد ادلرسـو التنفيذم رقم

نظاـ الدراسة يف ىذه ادلعاىد كشركط االلتحاؽ  124-92 ادلتم للمرسـو التنفيذم رقم 2002 افريل 16لػ 
 . 1هبا 
يد من ادلؤسسات اجلامعية مستول الًتاب الوطٍت العد: يوجد على  ادلؤسسات اجلامعية االسالمية 2-3-2

تتفرد  إذعبد القادر  األمَتجامعة  أبرزىاطَت الطلبة على مستول عاؿ يف العلـو الدينية كمن أتقـو بت
باقي ادلؤسسات فهي عبارة عن كليات موجودة كل من  أما،  اإلسالميةلوحدىا بالتخصص يف العلـو 

 أعلية إبرازنة كمعهد ادرار للعلـو االسالمية ، تقـو مثل ىذه ادلؤسسات على كىراف ،اجلزائر العاصمة،بات
خرغلي ىذه ادلؤسسات توجو للعمل  أغلبية أفكمدل ذبدده كمواكبتو للعصر ، كما  اإلسالميالًتاث 

 تكوينها . فيويف احمليط الذم تلقت  أكضمن قطاعات كزارة الشؤكف الدينية 
من ادلرسـو  02ىو مؤسسة تابعة لوزارة الشؤكف الدينية كتعرؼ ادلادة  : المركز الثقافي اإلسالمي 2-4

كادلتضمن إحداث  1972 مارس 21 ادلوافق لػ 1392 صفر عاـ 06 ادلؤرخ يف 07-72 التنفيذم رقم
مراكز إسالمية ثقافية كيعرفها بأهنا مؤسسة عمومية ذات طابع تتمتع بالشخصية ادلعنوية كاالستقالؿ ادلارل 

 .2ت كصاية الوزير ادلكلف بالشؤكف الدينية تتكفل بًتقية الثقافة اإلسالميةتقع رب
 

                                                 
1
 03ادلؤرخ يف  140-02، باجلزائر ادلتضمنة ادلرسـو التنفيذم رقم 2002افريل  21ادلوافق لػ  1423صفر  08بتاريخ  ةالصادر  28اجلريدة الرمسية العدد رقم   

 .  13ادلعاىد الدينية كشركط االلتحاؽ هبا ، ص  ادلتضمن نظاـ الدراسة يف 124-92ادلتم للمرسـو التنفيذم رقم  2002افريل  16ىػ ادلوافق لػ  1423صفر 
 

ىػ ادلوافق لػ  1392صفر  06ادلؤرخ يف  07-72ىػ، باجلزائر ادلتضمنة ادلرسـو التنفيذم رقم  1392صفر  09بتاريخ  ةالصادر  12احلريدة الرمسية العدد رقم 2
 . 343كادلتضمن احداث مراكز اسالمية ثقافية ، ص  1972مارس  21
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 إف ادلركز الثقايف اإلسالمي أسس للقياـ بادلهاـ التالية: 316-01 من ادلرسـو 08 كتبُت ادلادة رقم

 بعث الثقافة اإلسالمية كتوسيعها كنشرىا كالسَت على ازدىار الفكر اإلسالمي األصلي . -1
كسلططات العمل ادلتعلقة بتنظيم احملاضرات كالندكات كالتظاىرات ادلختلفة كاألياـ كضع برامج  -2

 الدراسية كادللتقيات اجلهوية كالوطنية كالدكلية .
 القياـ بادللتقيات ادلتعلقة بالفكر كالًتاث اإلسالميُت . -3
 إبراز دكر احلضارة اإلسالمية . -4
كالدكلية يف رلاؿ الفكر لعلمية كالثقافية الوطنية تبادؿ ادلعلومات كاخلربات العلمية من ادلؤسسات ا -5

 ياإلسالم
 تشجيع البحوث كالدراسات اإلسالمية ادلتخصصة يف سلتلف العلـو اإلنسانية . -6
 إحياء األعياد الدينية كالوطنية بالتنسيق مع اذليئات ادلعنية . -7
 االغواط، 1991 لفش، 1979 تلمساف، 1974 ابرز ادلراكز الثقافية اإلسالمية موجودة يف كىراف -8

، 2003 مستغازل،2003 اجللفة،2002 برج بوعريريج، 2001 عنابة،1991 باتنة، 1991
 .   2003معسكر

النشأ للحياة  تأىيل" مؤسسة اجتماعية ينشئها اجملتمع ادلسلم هبدؼ ىو عبارة عن المسجد :  2-5
ة رمسية تتمتع بالشخصية ادلعنوية ، ، كما انو مؤسسة ديني 1االجتماعية ادلنضبطة بقيم االسالـ كمبادئو "

 07 ادلؤرخ يف 82-91 دبقتضى ادلرسـو التنفيذم رقم إنشائهاكاالستقالؿ ادلارل غايتها النفع العاـ ، مت 
لرسالة ادلسجد ،  أكثرىو تفعيل  إنشائهاكاذلدؼ من  2 1991 مارس سنة 23 ادلوافق 1411 رمضاف

 كتوحيد الرؤية لرسالة ادلسجد.
رسالة ادلسجد تكمن يف كونو جامعة شعبية  إفيقوؿ يوسف القرضاكم " ف المسجد : وظائ 2-5-1

، 3للتثقيف  كالتهذيب كبردلاف دائم للتشاكر كالتفاىم كمؤسبر عاـ للتعارؼ كالتحاب كمعهد للًتبية العلمية "
 1411 مضافر  07 ادلؤرخ يف 81-91بُت ادلرسـو التنفيذم رقم  ائف ادلسجد الرمسية فهي مبينةػا كظػأم

الركحية كالًتبوية كالعلمية كالثقافية  األمةالدكر الذم يؤديو ادلسجد يف حياة ،  4 1991 مارس 23 ادلوافق لػ
 كاالجتماعية .

اليت تبُت ىذه الوظيفة " يضطلع  81-91 من ادلرسـو التنفيذم 18 حسب ادلادة رقم :الركحيةالوظيفة *
 ذكر اهلل كتسبيحو" الكرمي،تالكة القراف  الصالة، قامةإادلسجد بوظيفة ركحية تعبدية تتمثل يف 

                                                 
 . 109. ص  2007، سنة  1. اجلزائر : دار قرطبة ، ط مؤسسة التنشئة االجتماعيةمراد ، زعيمي  1
ادلوافق لػ  1411رمضاف  07ادلؤرخ يف  82-91باجلزائر ادلتضمنة ادلرسـو التنفيذم رقم  1411رمضاف  25بتاريخ  ةالصادر  16اجلريدة الرمسية العدد رقم  2

 . 539سجد ، ص ادلتعلق باحداث مؤسسة ادل 1991مارس  23
 . 88.القاىرة: دار الشركؽ ، مصر ، ص العبادة يف االسالـيوسف القرضاكم،  3

 .537،538اجلريدة الرمسية ، ادلرجع السابق ،  4
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تربوية تعليمية ادلسجد يضطلع بوظيفة  أفتنص على  19 حسب ادلادة رقم :التعليميةالوظيفة الًتبوية *

 :1تتمثل يف
 كدرايتو.تنظيم مسابقات يف حفظ القراف الكرمي كترتيلو كيف حفظ احلديث الشريف  -
دركس استدراكية كيف سلتلف مراحل التعليم كفق الربامج اليت تنظم مثل ىذه كالبنات  البنُت إعطاء -

 الدركس يف مؤسسات الًتبية كالتكوين ، كبالتنسيق مع اجلهات ادلعنية 
 كالكتابة.دركس يف القراءة  األميُت إعطاء -
  كالًتبية الدينية . األخالؽ عمـو الناس دركس يف إعطاء -
كتلقُت ادلختارات من األحاديث النبوية الشريفة ذات الصلة الوثيقة بتنظيم تعليم الضركرم من الدين  -

 السلوؾ.احلياة كتقومي 
االعتناء بالناشئة كتعهدىا خالؿ مراحل تكوينها كال سيما مرحلة احلضانة ضمانا لتواصل القيم الدينية  -

 عرب األجياؿ .
 ىا من العلـو اإلسالمية .العناية بعمارة ادلساجد بدركس الفقو كالتفسَت ... كغَت  -
 توفَت الظركؼ ادلالئمة للمرأة قصد ادلساعلة يف سلتلف أكجو نشاط ادلسجد . -
 العمل على ترقية الكتاتيب اذل أقساـ كمدارس للتعليم القرآين . -
 : 2كاليت تتمثل من خالؿ مايلي 20تنص على ىذه الوظيفة ادلادة رقم  : الوظيفة الثقافية*
 كتعميمها . اإلسالميةضرات كالندكات لنشر الثقافة تنظيم احملا -
 تتمثل يف : مسجديوثقافية  أياـتنظيم  -
 اإلسالمي.كاخلط العريب كالعمارة  اإلسالميمعارض للكتاب  -
 . إسالميةمسابقة ثقافية  -
 كادلناسبات الدينية ك الوطنية . باألعياداالحتفاالت  إقامة -
 سيَت االستفادة احلسنة منها .رعاية ادلكتبة ادلسجدية ، كت -
كتكوف  81-91من ادلرسـو التنفيذم  21تنص على ىذه الوظيفة ادلادة  :اإلصالحيةالوظيفة التوجيهية *

  يف:بادلعركؼ كالنهي عن ادلنكر كتتبلور  األمرعن طرؽ 
 يف سلتلف رلاالت احلياة . اإلسالميةالًتبية  أحكاـتبليغ  -
 .كاإلرشاددركس الوعظ  -
 ذات البُت بُت ادلواطنُت . صالحإ -
 ترشيد الزكاج كالوالئم . -

                                                 
 . 538نفس ادلرجع ، ص  1

2
 . 538نفس ادلرجع ، ص   
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 االجتماعية . اآلفاتزلاربة  -
 العمل للحفاظ على الوحدة الدينية للجماعة ، كسباسكها كمحايتها من شر اخلالؼ . -
 :1يف اجتماعية تتمثلبأف للمسجد كظيفة  22تنص ادلادة  :االجتماعيةالوظيفة * 
 . اإلجراءات ادلعموؿ هباتطوعية ، حسب  أكليةتقدمي خدمات صحية  -
 ختاف الصبياف يف ادلناسبات الدينية عند توفر الشركط الصحية بالتنسيق مع اجلهات الصحية ادلختصة. -
 بث الوعي الصحي بالتعاكف مع قطاع الصحة . -
  السبيل . كألبناءكالعجزة كادلعوقُت كللفقراء كادلساكُت  كاأليتاـ لألراملتقدمي مساعدات  -
 احلفاظ على ادلساجد كحرمة أمالكها . -
 الوقف.تنشيط احلركة الوقفية كترشيد استثمارات  -
 ترشيد أداء الزكاة امعا كحرفا . -
ادلساعلة يف حل ادلشكالت االجتماعية مثل تيسَت الزكاج للشباب كرعاية اليتامى كمساعدة احملتاجُت  -

 كادلتكونُت .
 كأسباهبا.ضلرافات كاآلفات االجتماعية زلاربة احملرمات كاال -

  : 2على انو ؽلكن اقامة توأمة بُت ادلساجد من اجل  30كما تبُت ادلادة 
  اإلسالميالتبادؿ الثقايف  -1
 التضامن ادلادم كادلعنوم   -2
 توحيد الرؤية دلواجهة االضلرافات العقائدية كالفكرية كاالجتماعية . -3

 اجملاؿ يتم مايلي : : كيف ىذااجمللس العلمي كالثقايف *
 تبياف احلكم الشرعي يف ادلسائل الشرعية . -1
 . اإلسالميةالعناية بنشر الثقافة  -2
 . كأعيادىا األمةمواسم  إحياءكيف  اآلىلةادلساعلة يف ربرم  -3
 الدينية . األمةادلساعلة يف احلفاظ على كحدة  -4
 : كيف ىذا اجملاؿ يتم : يف رلاؿ البناء كالتجهيز* 
 كادلساعلة يف ذبهيزىا كصيانتها . القرآنيةالعناية ببناء ادلساجد كادلدارس  -1
 مع كل اجلمعيات ادلكونة للمؤسسة .السعي يف احلصوؿ على موارد مالية بالتعاكف  -2
النسيب للمسجد يف  لإلعلاؿكتدارؾ  التفصيل لدكر ادلسجد يعكس انتباههبذا القانوين اىتماـ ادلشرع  إف

  إداريةبطواقم  أيضاىذا التشريع ادلفصل قوبل  أفكما   الدكلة الوطنية الناشئةة متفاكتة من تاريخ فًتات زمني
                                                 

. 538نفس ادلرجع ، ص   1
  

. 538نفس ادلرجع ، ص   2
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منية سليم دبجلة رسالة ادلسجد  األستاذةاليت ساقتها  اإلحصائياتكتعليمية تتكفل بادلسجد "فحسب 

مسجد  15 000رل .... يبلغ عدده مساجد اجلمهورية حوا 2006 أكتوبرللسنة الرابعة  األكؿالعدد 
مرشدة دينية  300من  أزيدمؤطر ديٍت ك  18 000من  أزيدحيث ينشط  األسبوع أياـكذلك على مدار 

يـو اجلمعة  أكجودركس كتوجيهات دينية كركحية يبلغ التوجيو  إلعطاءمعلم قراف  10 000من  كأكثر
 1مليوف جزائرم" 15من  أكثرحيث يتابع خطبة اجلمعة 

ادلساجد هبذه العناية كىذا من باب االتعاظ بالنفس أم االستفادة من  اآلفربظى  فأكعليو ليس غريبا 
كالدعم  االستغالؿخضعت دلنطق  كإظلاذبربة مضت حيث دل توظف ادلساجد للصالة كقراءة القراف فقط 

ودة اذل ع، لنا السياسية العقليات مفضوحة لكل قارئ جيد للتاريخ أك عارؼ بقواعد اللعبة  كاف كاف مثل ىذه
اخلطايب ادلسجد يف ادلبحث القادـ للتطرؽ بشيء من التفصيل التارؼلي كالوظيفي كالبنيوم كالديٍت 

 للمسجد كلكن بعيوف سوسيواتصالية.
الرمسية اليت زامحتها  غَتال ادلؤسسات ترل ماذا عن بنية الرمسية الدينية يف اجلزائر،كل ما ذكرنا يتعلق بال

 ؟ أخرل ناأحياكربالفت معها  أحيانا
 
  الزوايا: -3
 

من قدرة على  ادل تعرؼ الزكايا يف اجلزائر إال يف اللحظات األخَتة الحتضار الدكلة الزيانية كىذا دلا كاف ذل
كىي العائلة  أال إفريقياالضبط كالتنظيم كارتباطها الوثيق دبفاىيم شديدة احلساسية يف رلتمعات مشاؿ 

قتها النخبة نىي اقرب اذل ادلشركعية الثورية اليت اعت أكثركعية كالقبيلة كالقبيل ، كما اكتسبت مشر 
الغزك االسباين كقامت باحلفاظ على مكونات  أماـكقفت  ألهنايف مرحلة الستينيات كذلك السياسية 

خاصة يف التاريخ ادلغريب حيث لعبة  عبد اهلل العرويعليو  أكدكىذا ما  آنذاؾالشخصية كاذلوية اجلزائرية 
تقـو را ىاما يف التشكيلة االجتماعية كالتعليمية كالًتبوية كالتضامنية كمؤسسة فقهية كعقائدية دك  برأيو

لتقضي بذلك على اجلهل الذم انتشر  كالصناعات بتعليم اللغة العربية كعلـو الدين كالبعض من احلرؼ
فهي ليست غريبة عن  2ة ذلا الصوفية كالفقو ادلالكي من ادلمارسات الدينية الرمسيالزكايا ،كما تعترب  بينهم

 .كما كاف يطلق على اجلزائر  األكسطعن ادلغرب  أك أدلغاريبىذا النسيج االجتماعي 
 األحجاـك  األشكاؿ" عبارة عن رلمعات من البيوت كادلنازؿ ادلختلفة  أهنا على يعرؼ ػلي بوعزيز الزكايا

  كأخرل اإلسالميةعليم العلـو العربية ربتوم على بيوت للصالة كمساجد كغرؼ لتحفيظ القراف الكرمي كت
 

                                                 
.اجلزائر: كزارة الشؤكف الدينية  2008جويلية  ، 07العدد  ،، رللة رسالة ادلسجد"58اذل  51اإلرشاد األسرم من ص دكر ادلسجد يف أماؿ زكاغي ، " 1

  . 53كاألكقاؼ، ص 
2
 Mohammed El Ayadi et D’autres, Op cit , p 139.  
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ىذه الديناميكية كانت تستمد طاقتها من نظاـ  1لسكن الطلبة كطهي الطعاـ كزبزين ادلواد الغذائية..."

قد عرفت اجلزائر العديد من الصداقات لتضمن استمرارىا التارؼلي يف الوجود  أكالتربعات  أك الوقف
اجلزائر كانت أيضا صدل  أفريقيا كالعادل العريب كاإلسالمي كما الطرؽ ككاف ذلا انتشار كاسع يف إف

 أكلبعض الطرؽ لبعض الدكؿ اجملاكرة ،قد لعبة ىذه الطرؽ دكرا مهما يف الوقوؼ ضد احلكم الفرنسي 
دم يكبوبغلة كبومعزة كاحلداد كأكالد س 1932حىت الًتكي بطبيعة احلاؿ ابتداء من األمػَت عبد القادر عاـ 

بأكثر من  كاألكقاؼيقدر عدد الزكايا حسب كزارة الشؤكف الدينية ، 2وعمامة كغَتىم الكثَت الشيخ كب
 .زاكية 300

ادلرحلة البومدينية  بل منذكالتهميش  الزكايا إال كحاؿ ادلسجد طاذلا الكثَت من اإلعلاؿ يكن حاؿدل 
على ذلك أف مغلب كزراء  كالسبب يف ذلك يف نظر البعض يعود اذل التحالف الذم ذكرناه سابقا زيادة

فوز جبهة  دكحىت مرحلة الشاذرل كبع 3الشؤكف الدينية تلقوا تعليمهم من طرؼ امعية علماء ادلسلمُت
ندكة كطنية حوؿ الزكايا كما كانت ىذه الندكة  أكؿ 1991يف االنتخابات احمللية، عقد يف مام  اإلنقاذ

، كعليو كاف اللجوء اذل  1992عاـ  األكذلكرهتا من االنتخابات التشريعية اليت جرت د أشهربعد سبعة 
مندكب من  500الزكايا من قبل االستنجاد  كاحلد من االسالـ السياسي ، لقد عرفت ىذه الندكة رليء 

 .ادلسلمُت  باإلخوافلالشًتاكيُت  الرأمساليُتكما كاف احلاؿ يف بعض الدكؿ بضرب   أك، 4الزكايا
صحفي بـو ال ويس االرباد الوطٍت للزكايا زلمود شعالؿ يف تصرػلرئ دعوة عل كاف ذلك كالشاىدكبالف
ادلقررات اليت سيخرج هبا ادللتقى الوطٍت للطرؽ الصوفية ادلقرر يف افريل  تبٍت إذل 2008فيفرم  28

يعاد انتخابو  رئيس اجلمهورية كيػفرصة ثالثة ل إتاحةىي الدعوة اذل تعديل الدستور من اجل ك  أال 2008
 أعادكما   اإلسالمية ادلبادئاالعتبار للقراف الكرمي كلتعليمو كتعليم  أعادالرئيس  أفاؿ اذا ؟ قكدلا سئل دل

ىذا فيما ؼلص الزكايا اليت ىي يف خانة  5" كاألخالقيىا الديٍت كاالجتماعي ر ك كاحي دللزكايا بريقها 
 سم.بالطالكتداكم ادلرضى  األضرحةمازالت تقدس  ألهناعض باالسالـ الشعيب عند ال

 ؟ يف ادلعًتؾ اجلزائرم ماذا عن االسالـ احلركي كلكن
 
 

                                                 

 
1

الصادرة عن اجمللس اإلسالمي األعلى ،  07ت اإلسالمية العدد ، رللة الدراسا"20ك19أكضاع ادلؤسسات الدينية باجلزائر خالؿ القرنُت  " ػلي بو عزيز، 
 . 49، ص  2004اجلزائر ، جواف 

2
 . 215، 213 ص،  2009 .اجلزائر: دار القصبة،عبد القادر اذل سي عبد القادر" األمَتالدين كالدكلة يف اجلزائر" من جورج الراسي، 

3
 . 237ص .نفس ادلرجع، 

. 233نفس ادلرجع، ص   4
 

. 861ص ، دلرجعنفس ا 5
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 االسالم الحركي : -4
 

 باألكثرسنكتفي  أننا إالالسياسية الفاعلة  كاألحزابىناؾ العديد من اجلمعيات الدينية  أفالشك 
 التارؼلي:ظهورا كعراقة كتأثَتا كفق مسارىا 

 
اجلزائرية سنة  اإلسالميةتأسست الكشافة : رية الجزائ اإلسالميةنبذة تاريخية عن الكشافة  1-4

على غرار فوج العاصمة ادلسمى بفوج  أفواجهرت عدة أف ظعلى يد زلمد بوراس بعد  1935
 كيف قسنطينة مثال فوج الصباح، تعترب اإلقباؿيف البليدة فوج  ، مثالفالح الذم كاف السباؽ 

ية كاالرباد الكشفي للمغرب العريب كعضو ادلنظمة الكشفية الدكلية كالعرب أعضاءالكشافة احد 
، استلهمت ىذه الكشافة ادلتحدة  األمممالحظ باجمللس االقتصادم كاالجتماعي لدل منظمة 

، عملها ادلباشر مع  1954مبادئها الًتبوية كقوانينها التنظيمية من ركح االسالـ كقيم ثورة نوفمَت 
كالعقلية كاالجتماعية لديهم مراعية بذلك  كالبدنيةعلى ربقيق التنمية الركحية  أساساالشباب قائم 

ادلتفاكتة كادلقسمة بطريقة منتظمة لكل شرػلة برنامج عمل يتوافق ك  أعمارىمصنوؼ الشباب كدرجات 
ة يالذم لو عالقة بادلوضوع على غرار الًتبية الفقه كاألمر كاألخالقيةادلعرفية  كاحتياجاهتمقدراهتم العقلية 

 أفغاية  إذل شبال أف كاف فيها منذمنخرط كاألخالقية كاالجتماعية ، كما ربث كل ائرية كالشع كالقرآنية
 أكواء متعرؼ عليو من حيث السَتة التارؼلية الدائم بادلسجد ستصاؿ اال يصبح كشافا متقدما مث جواال

 خادما لو  .
ة كوهنا هتتم بفئة عمري  ية كال زاؿعمل الكشافة يف بداياتو كاف من صميم التنشئة االجتماع أفال شك 

 اجلميع.اذباه  األخالقيةدكف سواىا كي تكوف يف الغد ذكات صاحلة كبناءة تتحلى بادلسؤكلية 
 
على يد قيادات عرفت بنزعتها السلفية  1964سنة  األخَتةىذه  تأسست  :جمعية القيم  11--4

امشي تيجاين" الذم ترأس ىذه كمعارضتها الصرػلة لالشًتاكية كنظاـ بن بلة ابرز ىذه القيادات " اذل
اجلمعية كعبد اللطيف السلطاين كزلمد سحنوف كمصباح حويدؽ ، اتسمت بنشاطها الفعاؿ يف ادلساجد 

" دل يلبث طويال اإلسالميجمللة شهرية بعنواف " التهذيب  كإصدارىااحملاضرات يف نادم الًتقي  بإلقاء
ا عزؿ اذلامشي التيجاين من رئاسة جامعة اجلزائر ، اجلمعية كالسلطة كانت بوادرى أعضاءكشب نزاع بُت 

كاالنتقاد الكبَت لعبد اللطيف سلطاين للنظاـ البومديٍت من خالؿ مؤلفيو ادلزدكية ىي اساس االشًتاكية 
النشاط السرم عن طريق " اماعة  إال، كبعد حل امعية القيم دل غلد التيار السلفي 1كسهاـ االسالـ 

 تنظيما  أكثرعن ادلنكر" حيث كمع بدايات الثمانينات صارت احلركة السلفية  بادلعركؼ كالنهي األمر
                                                 

1
 . 225،ص 1981، 2.اجلزائر: الشركة الوطنية للتشر كالتوزيع،طمعركة ادلفاىيم عبد اهلل شريط، 
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حيث زاد انتشار ىذه  كاألساتذةكذبلى ذلك يف عرضها دلشركعها كتصورىا يف اجلامعات بُت الطلبة 

الدعوة كانتقل عملها من اجلماعات اذل ادلساجد كاجلوامع كالشارع حيث ارتفع عدد ادلتدينُت ادلعتنقُت 
ىذه اجلمعية ، كما انو  1 األضرحةلمنهج السلفي كزاد عدد ادلساجد كقلت االحتفاالت ادلومسية عند ل

 لتتخندؽكىي رفض االشًتاكية  أالشاطرتو نفس الفكرة  ألهنا اإلبراىيميحظيت دبباركة الشيخ البشَت 
 صح التعبَت من البادسيُت القدامى . إفمعو ضد السلطة كضد ادلنشقُت 

نشاطا اسالمويا منو الظاىر كالباطن كمنو السلمي كالعنيف كمن بُت تلك  الثمانيناتت عرفت سنوا
على سبيل بقيادة مصطفى بويعلى  ادلسلحة اإلسالميةاحلركة  ذلك األسلوباجلماعات اليت اختارت 

الكثَت ادلثاؿ ال ؽلكن ذكر اجلميع ألنو توجد تكتالت سلتلفة بُت سلفية علمية كجهادية كاخوانية كغَتىا 
 الكثَت .

 
ستتناكؿ ىنا فقط األحزاب اإلسالمية دكف األخرل اليت تسمى كطنية أك :الحزبية  التعددية 4-2

 دبوجب األحادية احلزبيةنظاـ بعد  األحزاب اجلديدة ظهرت،  علمانية كذلك دلا تقتضيو الدراسة علينا
 1990 مارس يف ضبطكبال 1989 قانوف صدكر على سنة سبض دل حيث  1989فيفرم  23 دستور

 عدد أصبح1991 هناية كمع جديدا، سياسيا حزبا 20 عن يقل ال ما السياسية الساحة عرفت حىت
 حزب من بينها األحزاب اإلسالمية نذكر منها :52  يبلغ الساحة يف النشطة األحزاب

 
 ذات السياسي اإلسالـ اماعات من لعدد ذبمعا كتشكل لإلنقاذ اإلسالمية الجبهة 1- 4-2

 يف ككزنا تأثَتا األحزاب أكثر من اإلنقاذ جبهة كانت ، أإلخواين كمنها السلفية نهام ادلختلفة االذباىات
 الشعبوية أيديولوجيتها إذل بالنظر ككذلك للنظاـ راديكاليةال لمعارضةل شلارستها بسبب الشعبية األكساط

 .ظاـالن على الناقمُت كل باستقطاب ذلا مسحت اليت الديٍت الطابع ذات
من تأسيس الشيخ عبد اهلل  أإلخواين اإلسالمي التيار من حزب اإلسالمية النهضة حركة 4-2-2

 من الفئات كبعض اجلامعات طالب بُت خاصة بصفة ينشط كطٍت أك زللي توجو ذك ،جاب اهلل
 كقد .دالبال شرؽ يف خاصة بصفة متمركز تأثَته أف كما،  احلرة ادلهن أصحاب من الوسطى الشرائح

 .1999 أفريل يف ادلسبقة الرئاسية االنتخابات  دبناسبة االنقساـ حالة اآلخر ىو رؼع
 ادلناداة بوعرؼ الشيخ ضلناح دبعارضتو للنظاـ االشًتاكي كمنذ  حركة مجتمع السلم : 4-2-3

حيث كقع على عريضة تدين الدستور اجلديد كالتوجو االشًتاكي ليتم القبض عليو كسجنو سنة كتطبيقو 
ليعاكد نشاطو احلركي مع )احلركة اإلسالمية  1980لتنتهي مدة سجنو مع رليء الشاذرل سنة  1976

 ادلسلحة( رفقة مراح كمصطفى بويعلي كمنصور ملياين حىت فض النظاـ األمٍت ىذه احلركة كبعدىا عُت 
                                                 

 . 230 ص نفس ادلرجع، 1
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ية مع زلمد أسس امعية ثقافية إسالم 1988ضلناح مسؤكؿ عن تنظيم اإلخواف ادلسلمُت يف اجلزائر كسنة 

اإلصالح( كانضم بعدىا اذل رابطة الدعوة اإلسالمية سنة ك  امعية اإلرشادعليها اسم) بوسليماين أطلق
إلنشاء حزب  1989دا بعدىا من إقرار التعددية احلزبية سنة ػ، مستفياليت قادىا امحد سحنوف 1990

السلم بعد احلذر الذم اقره  حركة اجملتمع اإلسالمي ) محاس ( ليعدؿ فيمت بعد ) محس ( حركة رلتمع
حوؿ استخداـ الرموز الدينية كالعرقية كاجلهوية، شاركت محاس يف احلكومات ابتداء من  1997دستور 

للرئاسات ، كما ال ننسى التحالف الرئاسي الذم   1995كما ترشح رئيسها آنذاؾ سنة   1994سنة 
 .  16/02/20041كانت محاسا طرفا فيو منذ كالدتو سنة 

من  كإقليميةرلرد مناكرة سياسية داخلية  اإلسالميل البعض يف تقريب السلطة دلثل ىذا احلزب دل ير 
 جاكزات اليت كقعت فيها السلطة .اجل حفظ توازف القول كتغطية بعض الت

 كفصيل 1999 عاـ اهلل جاب اهلل عبد الشيخ يد على احلركة ىذه تأسست :الوطني اإلصالح حركة 4-2-4
اعاد السيطرة على االكضاع من خالؿ ىذا احلزب لتصبح  كلكنو 1990 عاـ أسسها اليت نهضةال حركة عن منشق
 .الربدلاف الوطٍت يف إسالمي حزب أكرب 2002عاـ التشريعية االنتخابات خالؿ الوطٍت اإلصالح حركة 

ت قريبة من يًتأسها شخصيات كان اإلسالمية األحزابسنة العديد من ىذه رة الداخلية مطلع اكما اعتمدت كز 
نذكر حزب جبهة التغيَت الوطٍت برئاسة عبد اجمليد مناصرة ك حزب جبهة من ابرز الوجوه ، اك معارضة ذلا السلطة 

 .البياف برئاسة نعيمة صاحلي  العدؿ ك ك حزبالعدالة كالتنمية برئاسة عبد اهلل جاب اهلل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 . 739،740، ص  ادلرجع السابق ،عبد القادر اذل سي عبد القادر" األمَتالدين كالدكلة يف اجلزائر" من  جورج الراسي،  
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 خاتمة: 
 
 
 
 
 
 

تعرب ىذه السريورة التارخيية عن تظافر العمل السياسي والديين يف اجلزائر البعض رأى فيها احلكمة 
والصواب والبعض اآلخر رأى فيو اخلطأ والفوضى وتكرار الفشل ، والبعض اآلخر رأى أن ذلك العمل مل 

ولة وحتقق الشعارات الكربى اليت وضعت واليت يكن اذلدف منو إجياد قيمة مضافة تبين اجملتمع وتقوي الد
ارتبطت بالقيم النوفمربية ومن مث العدالة االجتماعية والتنمية ، وإمنا كان اذلدف الرئيسي ىو الوصول 

، حيث مل تكن السلطة يف تصور ادلتنافسني والعاملني للدين أو السلطة وفقط ومن مث البقاء فيها غاىل
الوسيلة وإمنا الغاية ، ىذا إن دل إمنا يدل على غياب ادلشروع واألنانية ، ىذا اجلو من النقاش  بامسو

ى غاية احلركة الوطنية ـواالنتقاد ليس غريب عن الساحة السياسية يف اجلزائر وإمنا لو أصولو ادلمتدة إل
 ت عباس .  ن بن باديس وفرحاـاجلزائرية وادلؤمتر اإلسالمي واالختالفات ادلعروفة بي

 



 61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التنمية نظريات وتجارب  المبحث الثالث :
 
 

 1   مفهوم التنمية 
 2  المقاربات النظرية حول للتنمية 
 3  المشاركة الشعبية في التنمية 
 4  أسس التنمية 
 5  التجربة الجزائرية مع التنمية 
 6   محاولة تقييميه لمسار التنمية في الجزائر 
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 مقدمة: 

 
 
 
 
 
 

التنمية يعترب ىذا املفهوم عاملي ويرتبط كثريا بالعوملة والكوكبة واالمربيالية واإليديولوجية اجلديدة اليت 
تكتسح هبا بلدان عظمى بلدان فقرية من اجل تنميتها وإعادة اعمارىا وبث االستقرار واألمن فيها فهي 

ظنظمة السياسية فيما يتعل  باكحكامة مث ا ونظنظمة تربوية مل تعد تقتصر على االقتصاد فقط بل على األ
وتعليمية وإع امية وصحية وعسكرية وكل جامد ومتحرك يف ىذا الكون ابتداء من األرض إىل غاية 

 الفضاء .
ات فالتنمية كمشروع مل تعد تقتصر على الدول القطرية فقط بل نصبحت ىم العديد من املؤسس

واملنظمات الدولية املنتشرة يف ربوع املعمورة واليت تدعي نن غايتها الوحيدة خدمة اإلظنسان فقط ألظنو إظنسان  
كاألمم املتحدة وافريكا كوم وغريىا ، ىذه اخلدمة تناولتها العديد من النظريات ونرىقت العديد من 

يف اجلزائر اليت حاولت جتريب بعض امليزاظنيات والنخب اليت بيدىا اكحكم والتدبري ، كذلك ىو اكحال 
 األظنظمة واألطروحات التنموية واليت سنحاول عرض جاظنب منها يف ىذا املبحث .
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 مفهوم التنمية : -1

 
 أن أيضاحتديد جوىره وال شك  إىلا ادلفهوم يعرف حالة من الًتاكمية ادلعرفية اليت سعت ذى أنشك ال 
دلعاجلات ابستمولوجية من شأهنا ختريج مفهوم دقيق وهنائي ضمن رلموعة من  خضعته الًتاكمية ذى

مصب واحد  إىل انتهت يف األخَتاليت ارب معينة ضمن اطر زلدودة و جلتالتعريفات ادلختلفة اليت خضعت 
ومن ضمن تلك التعريفات اليت احتواىا ىدا  اخلاص اىل العاملتنتقل بصورة فرضها التارؼلي العلمي من 

  ادلسار نذكر:
وبُت  اليت ساوت بُت التنميةو مستوى دخل الفرد  على أيو االقتصادي النمعلى  ة اليت اقتصرتالنظر 

ا ادلفهوم حالة من حاالت إشباع احلاجات االجتماعية ذى، إىل جانب من اعترب  1و التقدم التقٍتالتصنيع 
اخلدمة االجتماعية اليت تقدمها الدولة دلواطنيها يف رلاالت بيف إطار ما يسمى عاية أو نوع من أنواع الر 

عل عزيز التفاتو متعددة كالتعليم والصحة واإلسكان والتدريب ادلهٍت اليت هتدف إىل تنمية اجملتمع احمللي، 
 . 2س ادلسئولية اجتاىهم يف جو يسمح بتحقيق العدالة االجتماعية االجتماعي بُت األفراد وتقوية ح

النمو  بكثَت من احلديث عن أوسعىي التنمية  أنىناك من يرى  أخرىا من جهة ومن جهة ذى
أن النمو ذين يؤكدون على اليت حظيت ودلدة طويلة باىتمام ادلخططُت ال التنمية االقتصادية االقتصادي و

اليت كانت ترتكز جتارب التنمية  اذوالشاىد على ى، ظلو يف بقية اجملاالت  إىل االقتصادي سيؤدي بالضرورة
بلدان عربية  لكذوكمثال على  أخرىتنمية يف رلاالت  إىليف بلدان كثَتة مل تؤدي التصور ىذا على 
 وال تنمية اجتماعية . اقتصاديوا  اظلومل حتقق تية التح البٍت بناء و تطويرب قامت

مصطلحات مرادفة للتنمية وكل ىذه ادلصطلحات ال التقدم والتطور  غلعل كل منمن  أيضاكما يوجد   
 .مفهوم التغيير  رإطاخترج عن 
الثروة احلقيقية وبالتايل أي خطوة ضلو ه يعترب  فقط إذديدا بالفرد حت أو باإلنسانمن يربط التنمية  كما يوجد

توسع اختياراتو ويوفر لو  أنوعليو غلب  واألمةبو يبٌت اجملتمع وتبٌت الدولة  إذتكون صوبو  أننمية غلب الت
 الرأمسالرب تع، فهي تولو  باإلنسان إالتوجد تنمية  ، وعليو الوعمل دائم ىادئةعيش كرًن وحياة صحية 

وطٍت  إنتاج أييف  بقوةيساىم  ونألعن ادلال ومعامالتو  ابعيد وصلاحكل ثروة وفعالية   أساسالبشري ىو 
 . ادلادي للرأمسال %64 الطبيعي و للرأمسال % 02 مقابل % 46 بـحسب بعض التقديرات 

ويف األخَت كحوصلة هنائية وكعرض لنوع من اإلمجاع األكادؽلي حول مفهوم التنمية ال ؽلكن القول عنها 
 التحريك العلمي ادلخطط جملموعة  إهنا، وادلوجو التغيَت االجتماعي ادلنظم   أهنا نوع من "كما قيل إال  
 
 

                                                 
1
 . 93 ص،  0222، . اجلزائر : سلترب علم اجتماع االتصال بقسنطينةسوسيولوجيا التنميةرابح كعباش،  
 . 27ص، 6391احلديث،  اجلامعي ادلكتب :اإلسكندرية .وقضايا مفاىيم :االجتماعية التنمية الكاشف، علي 2
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لتحقيق التغيَت ادلستهدف من اجل االنتقال  معينة إيديولوجيةقتصادية من خالل ، االالعمليات االجتماعية

 . 1" إليهاحالة مرغوب الوصول  إىلمن حالة غَت مرغوب فيها 
 نوع من الظواىر من رلموعة ىي وإظلا حبتة اديةاقتص ظاىرة ليست التنمية "أن لوبرا جابريال أو كما عرفها

 إمكان أومبعٌت ال ؽلكن فصل أي رلال كمحفز للفعل  2سيكولوجية"و  سوسيولوجية طبيعة ذات سلتلف
مجيع  تضافرتتطلب  ، خصوصيتهااحليوية  دتتاز بالشمولية و األخَتةه ذن ىألوقوع الفعل عليو عن التنمية 

 أفراد" عملية تعبئة وتنظيم جهود خوض عن طريق كما وصف البعض يتم  حتقيقها  أن إذقوى اجملتمع، 
دؽلقراطية حلل مشاكل اجملتمع  بأساليباجملتمع ومجاعاتو وتوجيهها للعمل ادلشًتك مع اذليئات احلكومية 

رد اجتماعيا واقتصاديا وصحيا وثقافيا ومقابلة احتياجاهتم باالنتفاع الكامل لكافة ادلوا أبنائوورفع مستوى 
 .3الطبيعية والبشرية والفنية وادلالية ادلتاحة"

حتقيق  إىلتسعى وعليو فالتنمية ىي مفهوم واسع يضم مجيع تركيبات اجملتمع من سلطة و مجاعات عادية 
نيد مع جت كل العقبات وادلشاكل اليت تواجههالجتاوز يف مجيع اجملاالت وعلى مجيع ادلستويات مع  األفضل

، إال أن حتقيق ىدا اذلدف غلب أن يكون وفق خارطة طريق ، يف واقع األمر توجد واستثمار كل طاقاهتا
ليات ومناىج وشبكة العالقات اليت تكون مؤىلة آوادلقاربات النظرية اليت اىتمت بالعديد من اخلرائط 

 .الصلاز وحتقيق التنمية 
 

 :  للتنمية ظرية حولالمقاربات الن -2
 

اىتم بالتخلف مثلتو ادلاركسية  األولاجتاىُت اثنُت االجتاه  أوقُت ه االقًتابات ضمن سياذؽلكن وضع ى
حاول اجلمع بينها عن طريق ما يسميو دائما يف  إسالمي وآخر والثاين اىتم بالتطور ومثلتو الوظيفية

  .بالتأصيلالتعاطي مع ما سواه 
ات اجملتمع بيعةلط أساسيزلدد  االقتصاديالعامل يرى كارل ماركس يف : االتجاه الماركسي 2-2

تتمخض عنو  ما يسميها ىو بالبنية الفوقية اليت حتمل  الذي اإلنتاج أسلوبلك من خالل ذ ،ونظمها 
 أالامساه بالبنية التحتية  الذياليت كانت نتاج العامل ادلادي ، العديد من النظم السياسية والثقافية والدينية 

من خالل الصراع الطبقي ما بُت البورجوازية اليت  إالو رمس الذي النموذجوىي االقتصاد، ولن يكون حتقيق 
 أوا الصراع ذى، بنا غاليت تزداد كل يوم  )الربوليتارية  (نا وثراء ومابُت الطبقة العمالية غتزداد كل يوم 

 تسب الطبقة الكادحة ادلظلومة وعي طبقي اجلدل ادلادي ما بُت ىدين النقيضُت مستمر وباستمراره تك
 

                                                 
1
 . 23".القاىرة: مكتبة هنضة الشرق، ص " مدخل إسالميدراسات يف التنمية االجتماعيةعبد اذلادي اجلوىري وآخرون ، 

 115 ص ،نفس ادلرجع 2
3

  . 46 ص،  6334،  6.بَتوت : ادلؤسسة اجلامعية للدراسات ، الطبعة التنمية يف االسالم " مفاىيم مناىج وتطبيقاتابراىيم العسل،  
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على النظام ادلوجود ليحل زللو النظام االشًتاكي الذي ؽلتاز بادللكية ؽلكنها من القضاء يل نضج نضا و

 .ساواة ادلطلقة مابُت مجيع أفرادهاجلماعية لوسائل اإلنتاج وادل
ل حتمية بفعل التطور اجلديل مفهوم الصراع لدى ماركس ثورة دافعة للتقدم ، وان ادلراحل التارؼلية مراح

استمرت ،  1ايل فالتنمية عملية ثورية تستهدف إحداث تغَتات جذرية يف البناء االجتماعيمع وبالتللمجت
" بول لك ذعلى  األمثلةن ـومي ـادلاركسر ـاليت تبنت الفك األجيالالنزعة التحليلية لدى العديد من  هذى

ان التخطيط التنمية ثورية وليست تطورية و  إنوىو من ادلاركسية احملدثة حيث يرى  P.Paran باران
 .  2الشامل ىو الطريق اىل التنمية االقتصادية السريعة"

 ذأخ وإظلا، وبُت من ؽللك ومن ال ؽللك  اإلنتاجو بُت عالقات أمل يعد فقط على وسائل  اآلنالصراع  
وفرضت احتكارىا على   اآلفاقاليت تعدت كل  باالمربياليةفة عادلية حتمها عليو ما يسميها ادلاركسيون ص

ه اجلماعة تتهم ذى، تكون مجاعات بورجوازية ختدم مصاحلها  أني قيمة ونفع واليت استطاعت ذكل 
يعترب السبب الرئيسي يف فقر تلك الدول وجعلها متخلفة وتابعة  الذي األجنيب للرأمسالباخليانة والعمالة 

 . 3ادلتوحشة الرأمساليةالكربى اليت دتثل  الرأمساليةللدول 
" فالتخلف والتنمية وجهُت لعملة ية اليت سارت على ىذا النهج نذكر اجلملة التالية ومن الكتابات العرب

واحدة ألن نقل رأمسال الدول اخلاضعة وتراكمو يف الدول الرأمسالية ىو العملية اخلفية ادلسببة لكل من 
 . 4التنمية يف ادلركز والتخلف يف احمليط "

ه ادلدرسة ذى أن إاللكل ماركسي  األوليةوادلرجعية  األساسية العامل االقتصادي كان الركيزة أنمن ادلؤكد 
 أسلوبتوافق القيم مع  أعليةعلى  أكدت أيضا ألهناب ادلعنوي والرمزي نتتغاضى عن اجلا أومل هتمل 

دلا للنسق القيمي من تأثَت بالغ على مكونات البناء االجتماعي وعملية التنمية وعليو البد من  اإلنتاج
 .والربامج التنمية ادلخططاتوضع  أثناءاالعتبار النسق القيمي االخد بعُت 

عرف ىدا االجتاه العديد من ا االجتاه تسميات أخرى كالتحديثي والتطوري ، ذذل:  االتجاه الوظيفي 2-3
ومابُت تصورات مابُت فردية مثلتها شخصيات علمية كان ذلا وزهنا وتأثَتىا  تأرجحتالتصورات اليت 
  ا عدهتا األدبية واالصطالحية وادلفاىيمية ومابُت أولئك وأولئك نذكر :مجاعية كانت ذل

على التباين وىي االنتقال  أساساؽلاثل سبنسر بُت اجملتمع والكائن احلي ، وتقوم فكرتو  ىربرت سبنسر : 
قال االنتللتطور تتمثل يف  األساسيةحلقيقة ا أنمن التجانس اىل الالجتانس وفكرة التكامل ، حيث يرى 

 ة ـاون والسلطـمن اجملتمعات البسيطة اىل ادلركبة ولكل منها خصائصها من حيث التنظيم االجتماعي والتع
                                                 

 . 105ص  .1985 ادلعارف، دار :ةلقاىر ا .والتنمية القيم دراسة يف ادلعاصرة االجتاىات .التابعي كمال1
  02،ص  0226اجلزائر: دبوان ادلطبوعات اجلزائرية ، سلسلة ادلعرفة ) علوم اجتماعية( ،  ،سوسيولوجيا التنميةيف امساعيل قَتة وعلي غريب ،  2
3
، السنة الرابعة  22، العدد  ية .طرابلس :مقر اجلامعةادلغاربية، رللة اجلامعة ادلغاربالتنمية : مراجعة للمفهوم واالبعاد ومنهجية القياس مفيدة خالد الزقوزي ،  
 . 101ص . 0223، 
4
 162،  161ص ، 0226سنة ،  6. األردن : ادلؤسسة العربية للنشر ، الطبعة  يف تنمية اجملتمع " التنشئة السياسية " دورىامولود زايد الطبيب ،  
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عملية تطورية مستمرة يف خط مستقيم بدرجات سلتلفة من التعقيد والتباين يف الوضع والبناء  برأيو التنمية

  االعتماد ادلتبادل بُت ادلكونات. ويف درجة
من البناء الفوقي الديٍت الربوتستانيت الذي اعتربه عامل خالف كارل ماركس انطلق فيرب  على:  ماكس فيبر

 الرأمسايلظهور احلركة الصناعية وسيادة النظام  ، حيث فسر الرأمسايل االقتصاديمؤسس للبناء التحيت 
ر ـ، اعتب1الربوتستانتية  القاألخجانب تطور  إىل )العقلنة(باحلركة الثقافية اخلاصة باجملتمع الغريب ادلتمثلة يف 

  الرأمسايل" النظام ربـفي
 األخالق أنحققو اجملتمع الغريب ولقد دعم تصوره ىذا بالشواىد التارؼلية اليت تأكد  وياتنما ظلوذج

    2"الرأمساليةالربوتستانتية ترتبط بالنجاح وظلو 
 (اجملتمع التقليدي)من اجملتمعات  أساسُتتقسيم العمل يف اجملتمع ميز بُت ظلطُت  ويف كتاب : دوركايم

يعيش حياة بسيطة قوامها ادلعتقدات السائدة مسى دور كاًن ىذا النمط  ألنوالذي ؽلتاز بالتماسك القوي 
 أمالتمسك اجملتمع بنمط صارم من القيم وادلعتقدات  (التضامن ادليكانيكِت)من العيش االجتماعي بـ 

زايد عدد السكان وبالتايل التنافس احلاد على ادلوارد القليلة كما انو اجملتمع احلديث يف نظره تطور نتيجة ت
الناس ادلختلفة يتسم ىذا  حاجاتوظهور ادلؤسسات ادلتخصصة لتلبية ؽلتاز بالتقسيم االجتماعي للعمل 

  3 (التماسك العضوي)اجملتمع بـ 
يق التتلمذ على الغرب فهو عن طر  إال لن يتحققتطور اجملتمعات ادلتخلفة  أن رأى : بارسونزتالكوت 

او  التثاقفيسمى  ، وان كان البعض يرى خالف ذلك نسبيا وذلك عن طريق ما 4مبثابة ادلرشد والدليل
 إىلانتشار ادلعرفة والقيم وادلهارات التكنولوجية عن طريق اجملتمع الغريب  أييف عملية التنمية  التحاضر
فالتنمية باالنتشاريين  ومسوا من بعد برسونز وتبنوا تصوره تواأين يوجد العديد من الذ،  5الفقَتة  األقطار

الدول النامية مركزا  إىلعن طريق انتقال العناصر ادلادية والثقافية السائدة يف الدول ادلتقدمة  تتحقق لديهم
ول الد إىلوالقيم الغربية اليت تنقل  واألفكاريف ذلك على عامل تأثَت التكنولوجيا والسلع االستهالكية 

النامية متناسية بذلك الدور السليب الذي يلعبو النظام الدويل اجلديد ورواسب الدول االستعمارية يف تلك 
 . 6الدول ادلستقلة اليت مازالت تعاين ىيمنتو واستغاللو

يقوم ىذا االجتاه على حتديد مفهوم التنمية انطالقا من : اإلحصائيةالمؤشرات  أوالنماذج  تصور 2-4
  منها: متوسط الدخل الفرديتفرق هبا بُت الدول ادلتقدمة وادلتخلفة مؤشرات كمية و  ائيةإحصمقاييس 

                                                 
1
 . 158 صنفس ادلرجع،   

  22 ص ادلرجع السابق،،يف سوسيولوجيا التنمية ، امساعيل قَتة وعلي غريب 2
3
 . 158،  157 ص ادلرجع السابق، التنشئة السياسية " دورىا يف تنمية اجملتمع "، مولود زايد الطبيب،  

4
 158 ص نفس ادلرجع،  

5
 . 159ص  نفس ادلرجع،  

6
 . 64 ،صالسابق ادلرجع،التنمية والتخلف يف العامل العريب" طروحات تنموية للتخلف"فؤاد حيدر،  
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 أو األطباء، النسب ادلئوية لسكان احلضر، عدد األميةنسبة السكان الذين يعملون يف الزراعة، نسبة ل

ع، النمو كالتفاوت االجتماعي، التصني  أخرىنسمة من السكان وىناك مقاييس  6222ادلستشفيات لكل 
 انو ال يوجد ظلوذج دقيق دلثل ىذه العملية . إال،  السكاين، ادلوارد االقتصادية

االصلاز ىي دعامة عملية  إىلاحلاجة  أوالدافعية الفردية  أنماكيالند يرى التصور السيكولوجي :  2-5
 ،تمع بدافع االصلازاجمل أفرادالنمو االقتصادي السريع يف رلتمع ما يرتبط مبدى اىتمام  إنالتنمية ويرى 

 أما  التنمية االقتصادية واالجتماعية والدوافع النفسية دورا ىاما يف معدالتو األفكار ب القيم عحيث تل
القوى السيكولوجية ادلتمثلة يف االندماج وادلشاركة االغلابية يف عملية التنمية االقتصادية فَتى أن لير نر 

األعلية يف وح وادلشاركة بدل التوكل والسلبية ولدور وسائل االتصال واالجتماعية والسياسية تدفع ضلو الطم
 . 1الدفع ضلو ىذه العملية

 
يت دتر هبا لمراحل لعملية التنمية ا 21الذي حدد  رستورائد ىذه النظرية التطوري:  التصور 2-6

 : 2وىياليت تسعى ذلا ، اجملتمعات 
الذي بدوره يتميز باطلفاض متوسط الدخل الفردي  : ىي اليت دتيز اجملتمع التقليدياألوىلادلرحلة  -

  اإلقطاعي.وعدم القدرة على تطبيق التكنولوجيا ، ذو طابع زراعي مرتبط بالنظام 
ىذه  إبان قرا ولو موارده الطبيعية وتيكون اجملتمع مس أن: حيث ؽلكن واالنطالق التهيؤمرحلة  -

 منها :  أمورالظروف يشهد اجملتمع عدة 
الزراعي، ظلو  اإلنتاجيادة االستثمار، زيادة ز ادلشروعات، ظهور ادلؤسسات والبنوك،  إقامةيم،انتشار التعل
 .الصناعات

عملية  أمامعوائق ، شلهدة الطريق : وىي اليت تعرف القضاء على كل العقبات وال مرحلة االنطالق -
اىل  روستويف يذىب التنمية تصاحبها ثورة سياسية تأثر على البناء االقتصادي واالجتماعي والثقا

اعتبار التكنولوجيا العامل احلاسم يف االنطالق حيث ترتفع نسبة العاملُت يف الصناعة وتنتشر 
 .ادلراكز احلضرية

أي شيء يرغب فيو بفضل  إنتاج: تتميز ىذه الفًتة بقدرة اجملتمع على مرحلة االجتاه ضلو النضج -
 .الصناعي  إلنتاجااحلديثة وتصدير  اإلنتاجاالنتشار الواسع لوسائل 

وتزداد نسبة  أفرادلصناعات ويرتفع متوسط الدخل لدى : حيث ينشط قطاع ا مرحلة االستهالك الوفَت
  السكان ادلناطق احلضرية .
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يتجلى يف  األولا التصور مرجعيتو من معينُت اثنُت ذغلد ى : اإلسالميالتنمية في التصور  2-7

من اجتهادات الصحابة ومن والثاين  )القران و السنة  ( وىي أال اإلسالميللدين  التأسيسيةالنصوص 
 التنمية : إىلالنصوص اليت تطرقت  أىمبطريقة نركز فيها على وسنحاول جاىدين  اإلسالميالفكر 

يقوم التصور اإلسالمي للتنمية على أساس أن اهلل سبحانو وتعاىل قد خلق الكون واستخلف من القران : 
 األرض ىو أنشأكم منقال تعاىل : ) ، قوم بعمارهتا وفق منهج اهلل وشريعتواإلنسان يف األرض لي

) ولقد مكناكم يف األرض وجعلنا لكم : جعلناكم سكاهنا وعمارىا ، وقال أيضا أي1(واستعمركم فيها
وقال أيضا: ) ىو الذي جعل لكم األرض ذلوال فامشوا يف مناكبها وكلوا  2فيها معايش قليال ما تشكرون(

 وقال أيضا: 3زقو واليو النشور(من ر 
ر لكم ما يف السماوات وما يف اهلل سخ نأوقال أيضا: ) امل تروا  4) وأنفقوا شلا جعلناكم مستخلفُت فيو (

: ) ولقد كرمنا بٍت ادم ومحلناىم يف الرب والبحر أيضاوقال  5األرض وأسبغ عليكم نعمو ظاىرة وباطنو(
، وعلى ضوء قيام اإلنسان هبذه ادلهمة  6ثَت شلن خلقنا تفضيال(ورزقناىم من الطيبان وفضلناىم على ك

،  7واآلخرةمستقبلو يف الدنيا  ويف الظروف اليت أعدىا اهلل سبحانو لعباده للقيام هبا ، يتقرر مصَته ويتحدد
 الشمال فيعاقب يف جهنم . أصحابمن  أواليمُت فينال اجلنة  أصحابيكون من  أن فإما

صرة الضعفاء و ن واإلخاءانت سَتىم حافلة بادلواقف اليت حثت على العدل قد ك لدى الصحابة :
جاء ما  نذكروعرفت باتزاهنا وقدرهتا على التسيَت وبراعتها يف التدبَت ومن تلك العرب  األقوياءوكبحت مجاح 

 ابلغ من نظرك يف األرضوليكن نظرك يف عمارة واليو يف مصر قولو:  إىلطالب  أيبيف كتاب علي بن 
البالد واىلك العباد  أخرببالعمارة ومن طلب اخلراج بغَت عمارة  إاليدرك  استجالب اخلراج الن ذلك ال

كما روي عن عمر بن احلطاب انو سأل احد والتو ماذا   وكثَتا ما تكررت مفردة العمارة يف رسائلو لوالتو  ،
جاءين جائع او متعطل فسوف  فان وأذنجاءك سارق ؟ فقال الوايل : اقطع يده ، قال عمر:  إذتفعل 

تطبيق القوانُت على الناس  أواحلد  إقامةشرط  نأ ا احلادثذمن ى واألصوليونلفقهاء ، وفهم ا 8اقطع يدك
ىو حتقيق الكفاية ذلم ، فان مل توجد تتوقف احلدود وتتعطل القوانُت حىت  اإلسالميةالناس يف الشريعة 

 . يرضى بالظلم يقبل التواكل وال العمل الذي الاالستثمارات وتأمُت  بإغلادتكتفي احلاجات وذلك 
 

                                                 
 . 46 سورة ىود اآلية 1
 .62ة  اآلياألعراف سورة  2
  .   61 سورة ادللك اآلية 3
 . 2 اآلية  احلديدسورة  4
 . ا02 اآلية لقمان سورة 5
 .  22اليةااإلسراء سورة  6
7
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بنظام الدنيا ... فنظام الدين  إالػلصل  نظام الدين ال إن"  يقول يف احد تصانيفو : حامد الغزالي: أبو

، وبقاء احلياة وسالمة قدر احلاجات من الكسوة وادلسكن البدن مبعرفة إال إليهمابادلعرفة والعبادة ال يتوصل 
ويزيد احدىم  ،1على ىذه ادلهمات الضرورية" األمنبتحقيق  إال... فال ينتظم الدين  األمنو  واألقوات

االقتصادية  الثروة والنشاطات أنالفيلسوف الكبَت الغزايل وادلدرسة الصوفية يعتربان  أن" صلد مبينا ومفسرا :
فان معظم ادلفكرين  أخرىة ، ومن جه اآلخرةكوسيلة للفوز والنجاة يف   إالث عنها ال غلوز طلبها و البح

مشروع  أمر اإلسالميةادلبادئ  احًتامعن الثروة والرقي يف الدنيا مع  البحث أنوادلؤلفُت ادلسلمُت يعتربون 
طرح ، صلد ىناك دتاثل كبَت بُت  2"اآلخرةمن اجل الفوز يف  اإلسالميةاقض مع القيام بالواجبات نوال يت

مة مشروع وىو عال أمروتستانيت حيث كالعلا غلد يف كسب ادلال حامد الغزايل الصويف وكالفن الرب  أبو
 بشارة على رضوان اهلل عليو . أيضاكان وفق الضوابط الدينية فهو   ناعلى صلاح الفرد يف الدنيا و 

وجود حكومة  أعلها:  لقد تناول بن خلدون الشروط الضرورية ادلمكنة لبداية التنمية فجعل  بن خلدون
 ألماذلمرشيدة وقوانُت مرعية دتنع الظلم وحتفظ للمواطنُت حقوقهم وتفسح اجملال عادلة ذات سيادة 

العدوان على  أن... واعلم وأسبابومران عالرعايا وانتشطوا لل آمالكان ادللك رفيقا انبسطت   إذا"فيقول: 
،  "يف ذلكأيديهم عن السعي يف حتقيقها واكتساهبا وحتصيلها وانقبضت  بآماذلمذىاب  أمواذلمالناس يف 

من  إليو أدىكان الظلم مؤدنا بانقطاع النوع دلا ودلا   "حترؽلو:  الظلم ويؤكد مشروعيةمت يعرف ابن خلدون 
 . 3 "من القران والسنة كثَتة وأدلتوختريب العمران كانت حكمة اخلطر فيو موجودة فكان حترؽلا ذلا 

كما قيم ومنتجات وعمران   إىلالسكان  أعمالل يو يكون عن طريق حتحتقيق التنمية عند بن خلدون  إن
 فإذا أوالادلعاش الطبيعية وان اجملتمعات تزاول الزراعة  أوجوالزراعة والتجارة والصناعة دتثل  أنعلى يؤكد 

النشاط الصناعي الذي يتطور بشكل  إليهاارتقى عمراهنا مجعت  فإذاالتجارة  إليها افتأضتقدمت نسبيا 
دورة الساللة أي مع تعزيز الدولة حُت ما أطلق عليها ىو  مع، أي 4واألجيال األزمانتدرغلي حسب 

بعد أن كانت بدايتها األوىل وعصبيتها اين تزدىر الصنائع والتجارة ، تتقوى القبيلة احلاكمة يف احلضر 
ادليزان  وإقامة باإلنصاف وإظلاولن تقوى فقط برابطة العصب والدم مع الرعي والزراعة  األصيلة يف البدو

الذي ىو نتاج لًتتقي يف سلم احلضارة من الروح اىل العقل واال هتاوت اىل درك ادلوت  بو القران  أمرلذي ا
 . منها  أقوى أخرىلتخلفها عصبية  الركون اىل الشهوات

حيث غلعل  اػلتل الدين يف التغَت االجتماعي عند مالك بن نيب دورا بارزا وىاما ومركزي مالك بن نبي:
 اإلسالميةالدفعة الروحية اليت تولدىا الفكرة  بتأثَتليحمل صورة اذلم االجتماعي  أنانيتون الفرد يتحرر م

 كل   أساس األفكاروالًتاب والوقت والذي يظهر يف عامل  اإلنسانوبذلك ػلصل الًتكيب احلضاري بُت 
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ريك وتنمية حت ا ىاما يفالفكرة الدينية دور تلعب "  يأكد مالك على ىذا يف قولوحيث  تغَت حضاري

الذي يصعد من رلهود كل فرد وػلقق التمازج والتفاعل بُت  -أي الناقد– اجملتمع حضاريا ودور القادح
 .1سلتلف عناصر احلضارة ليبعثها قوة فعالة يف التاريخ "

وىو  أالشغلو  الذيمن خالل اذلم يتأتى فكرة التنمية يف فكر مالك بن نيب  أن الكشف عنيبدو 
 الذينستلهم منو ادلنهج  الذيو فق تراثو  اإلسالميف منظومة  إالال يكون  فتحقيقها مشكالت احلضارة

اجتماعي ثقايف نابع من اخلصوصية  أخالقيػلمل احلل ومفتاح احلل يكون من خالل عمل تربوي قيمي 
تمع ىو اجمل كمخطط شاخت ادلشهور وإظلاموجودة يف خزينتنا   أجنبيةال يشًتى بعملة  برأيوفهو  اإلسالمية

ألنو اعلم بالداء ويعلم بوصفة الدواء ادلوجودة يف تراثو الفكري والديٍت  من يقوم بتجديده وتفعيلو وابتكاره
 .2ادلمتد واخلصب وما عليو إال ختصيب تلك األفكار

إن التنمية من منظور اإلسالم ال تقتصر على إشباع احلاجات الفردية أو اجلماعية فقط بل ذلا أصلها 
، كما وحث على االلتزام بو والدعوة لو واحلضاري ، فاإلسالم وضع تصورا للكون واحلياة واإلنسان التارؼلي

انو يشكل دافعا رئيسيا الستمرارية األمة وتواصلها عرب األجيال من خالل ما ػلتويو من قيم معنوية وروحية 
، ىدا ة أمام كل عمل تنمويداعمة ذلذا ادلسار اليت بدورىا تقضي على كل العوائق الداخلية واخلارجي

الدينية اليت تفرعت عنو واليت دتاشت معها أيضا كل العلوم تماشى وشليزات شريعتو وعقيدتو واليت ي التوجو 
 . رأيو تقو 

منغرسة يف سياق  ما ؽلكن قولو ال ؽلكن بأي حال من األحوال أن تكون ىناك تنمية غَت شلوقعة ثقافيا وال
مشاريع، سياسات،  تكلمنا عن التنمية كمسار حتول اجتماعي شامل يتضمنتارؼلي معُت. ال سيما إذا 

اسًتاتيجيات تعتمد يف إحداث قطيعة مع واقع نصفو بالتخلف يف أسوء احلاالت ضلو واقع حداثي متقدم 
الطبيعة يف مفهومها الواسع واليت تنكرت صحي وعادي تقتضيو  أمر واألدواتوعليو فاختالق التصورات 

وحد وادلوحد ألهنا أقرت بالتمايز والتفاضل ودوام حال كل قوي مبا يتضمنو مفهوم القوى من للنموذج األ
 تعدد ومبا يفرضو من وقائع خطية تصاعدية تطورية .

 
 في التنمية: الشعبيةالمشاركة  -3

طارئ كما ذلا منافع  أليتساىم يف ادلعاجلة الفورية  ألهنا وإسًتاتيجيةتعترب ادلشاركة ضرورية 
فهي تنتقل بادلشاركُت من طور االنتفاع واالستهالك اىل مرحلة البذل والعطاء ، يدخل  أخرى

 يف اجلماعة وادلسائلة الغَت رلدية ، مت تعريف  األنافيها مبدأ احلق والواجب يف عالقة تذيب 
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ملحا  مواطنُت ذلا حبيث تصبح مطلباـميع الـة جــئـ" عملية مجاىَتية تتطلب تعب أهناادلشاركة على 

 . 1"  ادلؤكدةيعي كل فرد مسؤوليتو احملدودة فيها ويدرك حقوقو 
اجلماعة ستدرك النفع الذي  أنبادلسؤولية لن يكون فردي بل سيكون مجاعي كما  اإلحساس إن

عاد عليها كمردود لتظافر جهودىا ىذا اجلهد يستحسن استغاللو ضمن برامج التنمية 
ن عدم استغالل مثل ىذه الطاقات اخلاملة سيزيدىا مخوال وسلططاهتا اليت تقدمها احلكومات ال

من ذلك تشعر بالتناسي واالغًتاب ىذا الوضع يعرقل  أكثرغَت رلدية بل  أهناستشعر  ألهنا
، وعلى النقيض من ذلك فان التجارب 2عملية التنمية وتطورىا وازدىار داخل أي رلتمع 

من التصميم اىل التشغيل اىل التقييم  ابتداءاليت صاغت برارلها وسلططاهتا التنموية  األخرى
والتعديل معولة يف ذلك على شركاء بسطاء ىم من الطبقات الدنيا بغض النظر عن فشلها او 

لى اكتساب ، زيادة ع3بادلسؤولية  والتحليالثقة  أساسهاعالقة متينة  أرست أهنا إالصلاحها 
وراء رقيها  األىايلوكان  إالخالدة  نسانيةإاخلربات ، ما من جتربة بشرية رائدة وما من حضارة 

يعرفون مشاكلهم واحتياجاهتم بعيدا عن اخلطابات السياسية والوعود الرباقة وىم ال  ألهنم
احتياجاهتم بكل  وإشباعيسعون حلل مشاكلهم  ألهنمغليدون الكالم بقدر ما غليدون الفعل 

   .  4تفاين
 إىل ودفعو رلتمعو تغيَت يف الفرد مساعلة ضرورةو  الشعبية ادلشاركة على اإلسالم أكدكذلك 
 أن (ض)أخلدري  سعيد أيب فعن فرد، كل وإمكانيات استطاعة حسب وذلك ادلستمر التحسن

 فبلسانو، يستطع مل فإن بيده، فليغَته منكرا رأى منكم منقال ) وسلم عليو اهلل صلى هللا رسول
 اإلضرار شأنو من ما كل ادلنكر دائرة يف ويدخل (اإلؽلان أضعف وذلك لبوفبق يستطع مل فإن

 فكل إذن واالضلراف، رـوالفق التخلف من يعاين غلعلو ما وكلككل  واجملتمع األفراد مبصاحل
 البدنية وحىت والفكرية ادلادية إمكانياتو مبستوى ددتتح ومسؤوليتو رلتمعو يف مسؤول شخص

 ادلوضوعة . التكاليفن دائرة ادلسؤوليات قدر االستطاعات وضم يوزع اإلسالم فإن وهبذا
 عمر ابن عن ، فقط منهم احلكام على وليس أفراده كافة على ادلسلم اجملتمع مصاحل أنكما 
 .(رعيتو عن مسؤول وكلكم راع كلكم) قال وسلم عليو اهلل صلى النيب عن عنهما اهلل رضي
 صاحلادل يرعى بأن مكلف فرد كل إن بل العامة ادلصاحل رعاية نـم معفى فرد ىنالك فليس
يرى يف  ألنو اإلسالماليت حث عليها  والتكافل التعاون ، يندرج ىذا ضمن قيماجملتمعيف  العامة

 اشتكى منو عضو تداعى لو سائر اجلسد بالسهر واحلمى وىذا  إذجسد واحد  اإلسالمياجملتمع 
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 . 91، ص السابق ادلرجع،  ا التنميةسوسيولوجي رابح كعباش، 2
 . 91نفس ادلرجع،  ص  3
 . 026ص . ادلرجع السابق،  ابراىيم العسل 4
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( والعدوان اإلمث على تعاونوا وال والتقوى الرب على وتعاونوا)  :ما أكد عليو ادلوىل عز وجل

توجد  ألنوقام هبا الفرد سقطت عن اجلماعة ،  إذافالتعاون رمبا يندرج ىنا ضمن فروض الكفاية 
ا خاصة ما خطَتة وشائكة ال يستطيع فرد واحد القيام هب هبا ألهنااهلل عز وجل  أمرمسائل 
اهلل يأمر  أنمثال الظروف االستثنائية لذلك صلد  أثناءأو  تخطيط والقضاء والتسيَتيتعلق بال

 .(األمرتعاىل : ) وشاركهم يف  كقولوادلؤمنُت يف القضايا ادلستجدة   بإشراكرسولو 
 

 التنمية: أسس -4
 

 نذكر:من بُت األسس 
 لعجلة التنمية  األساسيقيادات تكون مبثابة احملرك  إعداد -
 السياسية يف عملية التنمية رغبة التغيَت لدى ادلواطنُت واستفزازىم للمشاركة ادلادية وادلعنوية و  إيقاظ -
 التنسيق ما بُت اجلهود احلكومية والشعبية . -

كل ىذه ادلعطيات ختضع دلا يسمى بالتخطيط والتخطيط االسًتاتيجي والتكتيك الذي من   أنال شك 
داد كل الطاقات البشرية وادلالية والطبيعية مع االلتزام بأجندة شأنو التكيف مع أي طارئ اىل جانب إع

  يطالب بو .ما زمنية  من شاهنا تنظيم وتلبية كل 
 

  : الجزائرية مع التنمية التجربة -5
 

يقُت كبَت باستقالل ىذا الوطن  أو إؽلاننوفمرب ىو داللة على  أولتصور الدولة اجلزائرية من خالل بيان  
واالشًتاكية والعدالة االجتماعية ال ينبع من قراءة  اإلسالميةذه الدولة وفق القيم لذلك كانت رؤية ى

حتد تارؼلي عظيم الستقالل ىذا الوطن ولبناء دولتو  وبعد بناء  وإظلابؤات درويش نت إحدى أولفنجان 
ود ىذا باحلفاظ على وج وإظلالق بالتنمية فقط عحتديات خطَتة مل تت أيضا األخَتةالدولة عرفت ىذه 

 .كانت التنمية دائما حاضرة يف ادليدان الكيان ورغم تلك الصعوبة  
وي مادلشروع التن الذين رمسا 6346ميثاق اجلزائر مث  6340مؤدتر طرابلس  البدايات األوىل كانت مع

حتقق  أنقتصادي ، كرؤية اشًتاكية للمجتمع ، تريد وىو ذو شق اجتماعي واتتبناه اجلزائر سالشامل الذي 
التكامل بُت  إرساء أراد آنذاكمشروع التنمية  أن، كما ي ستقالال تاما ومطلقا عن ادليًتوبول االستعمار ا

 الزراعة والصناعة مع اعتبار الزراعة قاعدة للتنمية.
 : ىياليت سطرت يف مؤدتر طرابلس وميثاق اجلزائر  األىداف أىم

  اإلنتاجيَت العمال لوحدات تعزيز التجارب االشًتاكية السارية يف التطبيق كتس  -أ
 الطابع اجلماعي عليو  وإضفاءالتدخل يف القطاع اخلاص  -ب
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التحضَت لنظام التسيَت الذايت يف اجملال الزراعي مث الشروع يف نظام التعاوين ادلسَت لكل الفالحُت  -ج

 الصغار.
 يف اجملال الصناعي فأكد على :  أما

 امت ادلؤسسات العامة حتويل القطاع الصناعي اخلاص و اق  -أ
 التأكيد على الصناعات اخلفيفة مث تليها الصناعات الثقيلة  -ب 
 مكثف  رأمسالجتديد ادلشاريع الصناعية الكربى اليت تتطلب   -ج

  : البًتوليةلتأميم اليت مشلت اوال ادلؤسسات ادلنجمية و سياسة اب آنذاكرافق ىذا التصور ما مسي 
كانت تضطلع  مبهمة   منجميوشركات  23مشل  التأميم 6344مارس  4يف : الشركات ادلنجمية تأميم -1

شركة  أوللظهور  أسستو الزنك والرصاص ، ىذه العملية  كالفوسفاتالبحث واستغالل اخلَتات الباطنية  
 )سونارم(  أدلنجمييف ىذا القطاع وىي الشركة الوطنية للبحث و االستغالل 

 : ذلك مبراحل ىي كالتايلمت  : تأميم الشركات البًتولية -2
ىذه الصيغة  عن طريق اتفاق سياسي بُت اجلزائر و فرنسا تستطيع من خالل  أتت : ادلشاركة أوادلساعلة 

 .تنتج يف ىذا القطاع  أن 1963ادلؤسسة الوطنية اجلزائرية )سوناطراك( اليت تأسست سنة 
ان جهدىا مركزا على مد سلطتها و ك  6322اىل  6342امتدت ىذه ادلرحلة  : تدعيم وجود الدولة - 3

، وذلذا ففي شهر  6341ماي  03سيادهتا على كافة القطاعات والشركات البًتولية اليت مل يشملها اتفاق 
و شركة اوصللزيع اليت كانت تابعة لتو الشبكات  أشلتاسًتجعت الدولة و  6342من سنة  أوتفيفري و 

ىذه  أواخرالشركات األجنبية التأميم ففي  أيضاطال  6349ويف سنة  BP.ESSO.MOBL أمريكية
 % 42البًتويل و  اإلنتاجمن  %92سوناطراك بصفتها امتداد لكيان الدولة تراقب حوايل  أصبحتادلرحلة 

 . 1من وحدات التوزيع والتكرير
ضبط لو با 6326حتققت سيادة الدولة كلية يف قطاع احملروقات سنة  : مرحلة جتسيد وحتقيق سيادة الدولة

صاحبة أيضا  أصبحت كما 51%فيفري حيث قررت اجلزائر ولوحدىا رفع مساعلاهتا اىل نسبة  06يف 
 .للشركات ادلؤشلة  اإلداريةالقرار يف اجملالس 

تكون ذات سيادة ومنعة  أنال ؽلكن ألي دولة  إذىذه اخلطوات كانت ضرورية ومشروعة لدولة ناشئة ، 
لعديد من الشعارات والقضاء بعدد من ها لخاصة بعد رفع من أي هتديد خارجي ، او ضغط اجتماعي ،

 أساسيالوعود للشعب اجلزائري ، ومغلب ثرواهتا الطبيعية يف يد غَتىا حيث تعترب ىذه الثروات مورد 
 صلازلذلك سارعت إلكانت ىذه الدولة حبجم مساحة اجلزائر وعددا سكاهنا   إذة أي دولة خاصة ـدليزاني

 . اجملسدة لرأمسال أجنيب األجنبيةعن تلك  يلةبد وطنية شركات وإقامة
 

                                                 
1
  Raffinot ( M), Jaqcuemat (L) , Le Capitalisme D’Etat Algerien .Paris : ED Maspero , 1977, p 101 . 
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النظام السياسي الذي مت تشكيلو بعد خاصة بعد رليء  أخرىدخلت اجلزائر مرحلة  يف خضم ىذا القلق

ترك مبادرة التسيَت خارج نطاق الدولة يتناقض رأسا مع ادلصلحة  أنرأى ، الذي  6341حركة جوان 
دلستوى وا يف اـيكون أن داـأبم ـعليمي و درجة الوعي العمايل ال يؤىلهالوطنية ألن ادلستوى الثقايف و الت

الدولة ىي  أصبحتادلركبات الصناعية اجملهزة بالتكنولوجيا العالية وعليو  الذي يسمح ذلم بتسيَت ىذه
 يف 612 أصلجلنة تسيَت من  092و ذلذا قامت الدولة حبل  اإلنتاجيةادلالكة و ادلسَتة و ادلنظمة للعملية 

البعض رأى خالف ذلك كون تلك  أن إال، 6326قضت عليها هنائيا سنة  أن إىل 6344سنة 
قدرة ذلا  إن"  : رافينوكانت جتربة ناجحة حيث يقول   أهناادلؤسسات كانت منتجة و بطريقة فعالة مبعٌت 

 األنسبتكفل محت بالـس أهناكما ، 1فالوحدات ادلسَتة ذاتيا كانت كبَتة جدا( اإلنتاجفائقة يف تنظيم 
 2استطاعت جتاوز الوضع االستيطاين وتعظيم دور الدولة  أهناذاك كما  إباندلطالب السكان 

شهد  6341بعد التصحيح الثوري سنة حكم بومدين وتأسيس النموذج التنموي االجتماعي :  5-1
ليكشف عن  مستوياتو تغيَت عميق مس كل التفاصيل االجتماعية  للمجتمع اجلزائري أعلىالنظام ويف 
 . كما بدا للمراقبُت آنذاك3 6342تنموية واضحة سنة  إسًتاتيجية

قالل تعلى االس أيضاادلرجعية الوطنية يف العمل التنموي الذي ركز  6324شكل ادليثاق الوطٍت لسنة 
االقتصادي والعدالة االجتماعية واالشًتاكية وفك روابط التبعية وراىن يف ذلك على التفاف الشعب حول 

واحملروقات اليت مبقدورىا توفَت ادلال الالزم اىل جانب القطاع الصناعي الذي يعترب مصدر كبَتا ـ ذا ادليثاق ى
 . 4لًتاكم الثروة

إنتاج  أقطاب إغلادالصناعي وىذا من اجل  اإلنتاجعلى توسيع عملية  6342ركزت سياسة بومدين ومنذ 
ات الصناعات ادلصنعة والثقيلة وغَتىا كوهنا تولد عن طريق تشجيع قطاع اإلنتاجيةديناميكية تساعد ال

الية ىذه العملية تتطلب موارد م أن إالوطنية وتقضي على مشاكل اجتماعية متعددة ،  أموالرؤوس 
إغلاد ذلك كوهنا كانت مل تتواىن يف  آنذاكالقيادة  أن إالالكفاءة  ضخمة وتقنية على مستوى عال من

اع ثرواتنا الوطنية من جهة ير االقتصاد من التبعية اخلارجية من جهة واسًتجىدفُت متوازيُت : حتر  ترمي اىل
  :De Bernis دو برنيس اليت نظر ذلا سياسة ادلخططات  وحتقيق ذلك يكون وفق أخرى

 6343وكان حينها ثالثي أي من تلك السنة اىل غاية  6342ن سنة اسلطط تنموي يف اجلزائر ك أول
 أكثرحيث استثمر يف رلال احملروقات وصناعاهتا بصفة  Pré Plan ووصف حينها بأنو شبو سلطط

 تصنيع ) اجلرارات ، احملركات ، الدراجات ( وكذلك يف رلال 
 

                                                 
1 Ibid, p 108 . 

 . 110 ص،  2005، 1اجلزائر : دار الكتاب العريب، ط، "1998-1962 ت التنموية باجملتمع اجلزائري"السلطة احلاكمة واخليارانور الدين زمام،  2 
3
  Yves Gantier et Joel Kermarec . Naissance et Croissance : de la république algerienne democratique et 

populaire.Paris : ellipses. 1978 . p 59   

4 Abdelhamid Ibrahimi. L’économie algérienne défis et enjeux .Alger : ED Dahleb . edition 2. 1991 . p 30 .   
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مع الًتكيز على  األولالربنامج ادلتعلق بادلخطط  إهناء: ركز على  ( 6329 – 6322الرباعي)  ادلخطط

 . 1مليار دينار 02،9، حيث رصدت لو حوايل  6392مناصب عمل لقوى التشغيل اىل غاية سنة  إغلاد
لتصنيع حتديدا يف : اىتم باالستثمار بعيدا عن قطاع احملروقات وا( 6322 – 6326ادلخطط الرباعي ) 

الزراعي اىل جانب ادلنح اليت  باإلصالحىيكلة ، عرفت  إعادةحيث عرف ىذا القطاع رلال الزراعة 
تشار ىياكل قاعدية ، قدر ذلذا ادلخطط غالف مايل قدره خصصت للعاملُت بالزراعة ، من معدات وان

 . 2مليار دينار 662
 إدارةيف  العمال أشركت إهناما ميز ىذه ادلرحلة خاصة من الناحية السياسية والفنية فيما تعلق بالتسيَت 

 أسستبل وتسيَت ادلؤسسة العمومية حيث كرست لعدم وجود أي تناقض بُت مصلحة السلطة و العمال 
 : أطرافسلطة الشركة حتت يد ثالث  وأصبحتا يسمى بالعامل ادلسَت دل

 الوزارة الوصية ادلسؤولة على قطاع النشاط اليت تعمل فيو ادلؤسسة  -
 مصدر سلطتها معُت من طرف الدولة  : رللس ادلديرية -
 مراقبة الدولة إشرافىيئة منتخبة من طرف العمال حتت  : رللس العمال -

: بعد وفاة اذلواري بومدين بقي منصب الرئاسة شاغرا اىل غاية انعقاد ادلؤدتر ديدعهد الشاذلي بن ج 5-2
الشاذيل بن جديد ، كما مت ادلصادقة على مجلة  األغلبية، والذي زكى ب الرابع حلزب جبهة التحرير الوطٍت

 . 3ة من القرارات اليت دتس كل اجملاالت االقتصادية والصناعية والزراعية والثقافية والرياضي
كمراجعة للمسار السابق من اجل تدارك النقائص والًتكيز   6392فيما بعد ادلؤدتر االستثنائي جوان  ليأيت

الظروف مل تكن  أن إالطبقت سياسة جديدة دتثلت يف الليربالية واقتصاد السوق  األمرعليها وان يف واقع 
البًتول وبالرغم  أسعاروىذا بسبب اطلفاض ط ها مبثابة مرحلة انتقالية فقلتجعلمواتية لبعث انطالقة فعالة 

ترجيح الكفة لصاحل الزراعة وادلوارد ادلائية والبٌت  " : على كما رصده بعض ادلالحظُت  كان العمل  من ذلك
لباقي القطاعات  األولويةاالقتصادية واالجتماعية والسكن ، فتوقف نسبيا تطور القطاع الصناعي ليعطي 

النشاطات الغَت زراعية بشكل عام  إنتاجيةع ترتيبات جديدة من شأهنا تطوير يف حُت يتم العمل على وض
 : طريق بادرتُت اثنتُت علا كالتايل، تطبيق السياسية اجلديدة مت عن  4"

لتعيد  أتتتصور طلب جديد للحكم  ىذه السياسة تعكس : ىيكلة الشركات العمومية إعادة -1
 أول مضموهناو  القد كانت الشركات العمومية بشكلهبعد رحيل الرئيس األسبق ،  أخرتشكيل نظام 

 العملية  ذهـى اتـزلط
                                                 

 127ص، السابق ادلرجع ،"1998-1962 السلطة احلاكمة واخليارات التنموية باجملتمع اجلزائري"نور الدين زمام،   1
 127، ص نفس ادلرجع  2
   1979جانفي 31جانفي اىل غاية  27عقد من  
 162، ص  نفس ادلرجع  3
 . 80. ص جتربة اجلزائر " الديناميكية االقتصادية والتطور االجتماعي"عبد اللطيف بن اشنهو،   4
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واحدة عدد كبَت الشركة ال فأعطتحتجيم وتقليص للوظائف  إعادةعملية اذليكلة ىي عملية  تأتوعليو 

 : 1ـمن ادلؤسسات تتميز ب
 النسبية يف احلجم والشكل  -
 ...(، توزيع، نقل إنتاجالتخصص يف النشاط االقتصادي )   -
 قرب مقراهتا االجتماعية من منطقة نشاطها .ب -

 :رمت ىذه العملية اىل
 اقتصادي كمقياس صارمة مالية مراقبة طريق عن اإلنتاجية وظيفتها الصناعية تعيد للمؤسسات أن -

 للمردودية
  صارمةال تقنيةال راقبةادلو  للمشاريع الفعلي اإلصلاز  -
 . االقتصادية داتالوح لسَت البَتوقراطي الطابع منتقليل ال  -
 .و اختاذ القرار التسيَت يف االستقاللية لشفافية وا  -
 . الالمركزية اإلنتاجية ادلسؤولية طابع احلد من  -

وسعت قاعدة  أهناحيث بدلت الشركات الوطنية مبؤسسات وطنية كما  أوالىذا التغَت انو تغَت امسي  ةميز 
ع كبَت على ادلستوى فت ىذه ادلرحلة تراجالكيف ، كما عر  أواليد العاملة سواء من حيث الكم 

على  اإلخضاععلى  وإظلاالسياسة االقتصادية مل تقم على العقلنة والنجاعة االقتصادية  نأل االقتصادي
مغلبها كانت  أوكل تلك ادلؤسسات   أناىل  إضافةالدولة للعمال  إخضاع، أي حد قول جياليل اليابس

واثر تراجع سعره عرفت الدولة عجزا كبَتا دتخض عنو  6391 ن قبل عائدات البًتول وبعد سنةمتسَت 
 سياسة جديدة يف استقاللية ادلؤسسات .

قد شرعت السلطة يف عقد مؤدترات سنوية حول االقتصاد والتنمية حتضرىا    : استقاللية ادلؤسسات -2
سة كل ادلشاكل اليت السياسية واالقتصادية يًتأسها رئيس اجلمهورية يتم فيها حبث ودرا اإلطاراتكل من 

اليت تعيق ظلوىا فكانت كل فئة من الفئات  األسبابيعاين االقتصاد وادلؤسسة العمومية منها للوقوف على 
بغَتىا فكان التشخيص النهائي قد حسم لصاحل  األزمة أسبابادلتواجدة تعمل على تربير موقفها وربط 

ادلؤسسة بل يف  أمورمل تكن يف عجزىم عن تسيَت  مةاألز اجلميع بأن  إقناعالتقنوقراطيُت كوهنم صلحوا يف 
ادلؤسسة وعليو فصل اجملال البَتوقراطي عن  ألمورالتدخل الغَت مربر لفئة البَتوقوراطيُت يف الشؤون الداخلية 

الشيء اجلديد ىو االنسحاب الكلي  أن إالاجملال االقتصادي ، لكن بقت ادلؤسسة العمومية ملكية الدولة 
عليها صناديق ادلساعلة ىاتو  أطلقلتسيَت ادلباشر لتوكل ىذه ادلهمة اىل ىيئات مالية كبَتة للدولة من ا

  ادلؤسسات العمومية وتسهر على مراقبتها وتسيَتىا . أموالتساىم يف رؤوس  األخَتة
 

                                                 
1
 Djilali liabes , L’entreprise entre économie politique et société «  Algérie et la modernité ».ED CODESRIA . 1989 

. p 232 . 
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انت ست العديد من القطاعات احليوية كعرفت ىذه ادلدة تغَتات م مرحلة ما بعد التسعينات: 5-3

اقتصادية خانقة مرة هبا البالد سنة  وأزمةخارجية عرف فيها سعر البًتول تراجع كبَت ظروف دولية نتاج 
 أيضالتليها  6336باالنتخابات التشريعية سنة  اإلسالميُتسياسية اثر فوز  أزمةلتعقبها فيما بعد  6399

طبيعية تضاىي هبا خسائر ، عرفت فيها اجلزائر خسائر بشرية ومادية تفوق فيها الكوارث ال أمنية أزمة
 .، وتقلبات سياسية خاصة على مستوى احلكومة  احلروب

انفتاحا على الشركات  ت اجلزائرعرف أينامحد اوػلي  حكومتوورئيس  اليمين زروالحىت رليء الرئيس 
 معها العديد من عقود العمل وأبرمتخاصة يف رلال احملروقات  واألمريكيةخاصة منها االروبية  األجنبية

مليارات ونصف  29وقعت شركة سوناطراك صفقة مع بريتش بيًتوليوم بقيمة  6331ديسمرب  09ففي 
 آخرواتفاق  األمريكيةمع شركة اكسون  آخرلتطوير حقل ضخم للغاز يف منطقة عُت صاحل ، واتفاق 

ث الستثمار حقل تُت فوي تبنكو  6334جانفي  09مع توتال الفرنسية وريبسول االسبانية يف  أيضا
 .1وعقود أخرى كانت مع شركات كندية وايطالية

بفضل بعض  انو استطاع يف تلك األثناء عرف االقتصاد اجلزائري تقهقر كبَت بسبب الظروف األمنية ، إال 
السياسات أن يسَت ضلو القضاء على الديون بإجراء ىيكلة ذلا ، كما كان الشأن مع نادي باريس ونادي 

لطبيعية كنزول األمطار بغزارة يف فصل الشتاء وارتفاع سعر البًتول يف ، كما ساعدت الظروف ا2لندن
من طرف صندوق النقد العريب ،  6334ماي  21األسواق العادلية ومساعدات أخرى كالقرض ادلمنوح يف 

كل ىذه الظروف  إضافة اىل تشجيع احلكومة عمل ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة وىذا من اجل إعطاء 
مسال الوطٍت ، ىذه احلالة أدت بصندوق النقد الدويل اىل أن يتوقع أن نسبة النمو االقتصادي األولوية للرأ

 إال 6334مارس  29جريدة دلوند الفرنسية بـ  أيضاوىذا ما نشرتو  6334بادلئة عام  1،9باجلزائر ستكون 
، واليت 3َتىا السكن وغ وأزمةىذا مل يقضي هنائيا على مشاكل كانت مطروحة كالتضخم والبطالة  أن

ببناء مليون  0223 – 0221سنة بالرغم من تعهد ادلشروع اخلماسي مازالت مطروحة واىل وقتنا ىذا 
يعيد األمن اىل البالد  أنماليُت منصب ، كما استطاع الرئيس بوتفليقة  29وخلق ما يقارب وحدة سكنية 

ال تنمية وال استقرار إال باستتباب األمن  ذإمن خالل مشروع الوئام ادلدين وقانون السلم وادلصاحلة الوطنية 
نفع تشييد ادلؤسسات  ، وما أجانب أوالوطن  أبناءالعديد سواء كانوا من  أمامبو يفتح باب االستثمار  إذ

 .يد التخريب  األخَتيف  التطاذلوالشركات 
فاوض من اجل ت اآلنالسوق احلر وىي  أودخلت اجلزائر كالعديد من الدول ما يسمى باقتصاد السوق  

والسبب يف ذلك  األولدخول ادلنظمة العادلية للتجارة ىذا التوجو يعٍت التخلي وبصورة هنائية عن ادلسار 
 الظروف اليت وجدىا وكرس ذلا النظام الدويل اجلديد.

                                                 
1

 . 490 ، صالسابق ادلرجع،عبد القادر اىل سي عبد القادر" األمَتدين والدولة يف اجلزائر" من الجورج الراسي،  

2
 . 488 ص،  نفس ادلرجع 
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 في الجزائر :لمسار التنمية  تقييميومحاولة  -6

، لكن 1%26ال يتجاوز ف أالنأما دخل من ال % 01ساىم القطاع الزراعي يف منصف السبعينات حبوايل 
 ؟! ماذا عنو اليوم

 % 6و  % 9ادلتحدة عن طريق مؤسساهتا ادلختلفة عن نسب  األممقد تتكلم ىيئات دولية كمنظمة 
 إال، الغَت دقيقة أرقامهاجعها العديد من الوزراء يف ازلققة يف النمو االقتصادي و بصورة سنوية متكررة وير 

وادلوصالت  ال يلحظ ذلك يف مستوى اخلدمات الصحية والتعليمية والنقل واالتصاالتادلواطن البسيط  أن
يعيا ر  مازالاالقتصاد اجلزائري  أنعلى ادلستوى االقتصادي  أيضا، ومن ادلالحظ وعلى مائدتو الغذائية

العديد من  دإغلاوبالرغم من  األوىلذلا ومنذ السياسيات  أسسة الصناعية اليت استهالكيا بالرغم من القاعد
شيئا ، فالزلنا نعتمد على اخلربات ومل تصنع مل تقدم  أهنا إالادلؤسسات الصغرى وادلتوسطة والكربى 

حىت عند تعطل تلك ادلكنات العمومية )الطرق والبنايات( بل  األشغاليف العديد من اجملاالت يف  األجنبية
نفع ا ، فمتم باالستنجاد بتلك اخلربات توتصليحها كذلك  وبتكلفة باىظة ةمستورد األصلاليت ىي يف 

العديد من  خرغلو ذوي الشهادات وىمعن األرقام الكبَتة اليت تصرح هبا اجلهات ادلسؤولة  إذا
 الوطنية ال تساىم ال يفتلك ادلؤسسات  أن، كما اجلامعة اجلزائرية  و أطرهتااليت فتحتها التخصصات 

الزلنا نسًتد كل شيء من  ألنناوال تقليدية عة وال حتويلية صناعة خفيفة وال ثقيلة وال متوسطة وال مصن
يدل  إظلادل  إنىذا وال ضلسن استغالل حىت ادلناظر الطبيعية العذراء ومشرب وخدمات مأكل وملبس 

 ، قد يقول قائل ىنا ماذا عن ادلستهلك الذي الواالتكالية واالرجتالية ال زلنا ضمن دائرة التبعية  أنناعلى 
 ول عن توزيع كل ادلنتجات والتسويق للوطنية منها .ؤ توج الوطٍت ؟ ومن ادلسيشجع ادلن

يعاين من مثال ال يزال  أوضحالذي يعترب قوة كل امة ولنا يف تاريخ اجلزائر القريب انصع و الشباب  أما
ض بع بينو" فقد قيمة حب العمل وانتشرت   اىلكما صورىا الدارسون  بو أدتىذه احلالة البطالة  أزمة

العادات السلبية كمحاولة الكسب السريع ولو بالطرق ادللتوية وصارت النظرة الدونية للعلم سيدة ادلوقف 
 اإلنتاجيةال شأن للمتعلم يف اجلزائر ونتيجة ذلذا التوجو سادة القيم االستهالكية على حساب  وأصبح

 .2وترشيد االستهالك"
سلوكات القيم و التشبع باليف ادلخدرات واجلرؽلة و  برزتاليت  الدنيئةجتماعية اال انعكاساهتاذلا  ىذه الوضعية

 اإلعالممن خالل ما يسمى الغزو الثقايف عن طريق وسائل  ادلكتسبةاالجتماعية  أصالتنابعيدة عن ال
وائية ىذا الغزو غزى عقولنا وبيوتنا وجامعتنا رب شبكات االنًتنيت وادلقعرات اذلالتكنولوجية ادلتطورة ع

على درجات من الرقي  الذي صور نفسو يجعل رلتمعنا يف حالة من الضياع واالنصياع للغربومدارسنا ل
مرات ا، ىكذا وقع شبابنا يف شراك مؤ  البعيد ادلنال والذي صور العامل الثالث بالتلميذ الغيب ادلريض عقليا

 خسرنا مكتسبات  إظلاو ، وعليو مل تفشل التنمية على صعيد واحد الثقة بنفسو واالعتزاز بثقافتو  أفقدتو
                                                 

1
 . 096 ، صالسابق ادلرجع، مستقبل الدؽلقراطية يف اجلزائر امساعيل قَتة واخرون ، 

 . 237، ص  نفس ادلرجع 2
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 وإظلاغلب اسًتجاعها من خالل تنمية تشمل ال القطاع االقتصادي فقط خاصة ما تعلق منها بالقيم وعليو 

وة وان كانت اإلصالحات اليت قام هبا الرئيس عبد ـرة الرشـا ظاىـاستفحلت فيهم والقضائي الذي اإلداري
العديد من ادلناصب  ادلرأةوتولية ن الغرف وادلناصب العديد م وإحداثالعزيز بوتفليقة يف رفع الرواتب 
 .اثر طيبداخل السلك القضائي كان ذلا 

مل الربامج يش إصالحاالىتمام باجلانب الثقايف والًتبوي والتعليمي وذلك عن طريق  يوىل أنكما غلب  
ستوى التعليم ادليد وهتيئة الظروف البيداغوجية ادلالئمة لرفع رص األساتذةتكوين  وإعادةوتكوين الطلبة 

 . لدى الناشئة
برنامج دعم النمو و  0221-0226غطى فًتة  الذيصادي تاالق اإلنعاشبرنامج  يفورد ىذا التوجو 

  من أكثروضع  حيث 2014 -6220 خطط اخلماسيادل د يفر وال زال وا 0223اىل  0221 من
 :خالل من اخلصوص على وذلك البشرية التنمية لتحسُت موارده من%40

 مقعد 600000 و ثانوية 850 و ماليةكإ 1000 منها الوطنية للًتبية منشأة 5000 يقارب ما-
 .ادلهنيُت والتعليم للتكوين مؤسسة 300 من وأكثر للطلبة إيواء غرفة  400000 و جامعي بيداغوجي

سي ال شك انو توجد العديد من ادلشاكل على ادلستوى االجتماعي والسياسي تتعلق بالتمثيل والسيا
االقتصادي والتضخم  واإلداريجانب الفساد ادلايل  إىل نسويةلاواحلركات اجلمعوية والنقابية واحلركة 

دلصاحل وعن كل ىذه القضايا تعاجل من خالل النضال والوعي با  ألقيميوالتفسخ االجتماعي واالضلالل 
البلد يرواح مكانو بالعكس  نأىذا ال يعٍت  أن، كما الضمَت الوطٍت  طريق احلكمة والواجب الذي يقتضيو

 اإلنتاجاليت وظفت وكلها ساعلت يف حتسُت  واأليديالتحتية اليت شيدت  البٍتمن ذلك ىناك العديد من 
 والكثَت من القوانُت اليت عدلت واليت فتحت ىوامش و األفرادالقومي ورفع مستوى الدخل الوطٍت لدى 

 اإلعالميف  أو أحزابعدة  إقرارسواء يف اجملال السياسي  حبرية الرأي والتعبَتعن  لإلفصاح أخرىفضاءات 
اجلري يسبقو مشي وادلشي يسبقو حبو فأي حركة  أن، وعليو ما ؽلكن قولو على مستوى السمعي البصري

مطالبة من قبيل حرق  أي متماسكة مث صلبة والتعثر وارد وتصبح ىي صناعة عضالت تكون رخوة مث 
 . نتحار ادلراحل ىي نوع من اجلنون واال
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 خاتمة: 
 
 
 

إن كانت التنمية ىدف أو حلم أو أمل أو رجاء فهي طموح كل الفاشلني أو العاجزين أو ادلنكسرين 
وىي يف األساس الفكرة أو القيمة اليت حترك كل ناقم أو كاره لوضع أو حالة، ىذا التقدير خيتلف 

وات واإلمكانات واستنفار باختالف جتارب اجلماعات واألمم والثقافات يف رسم اخلطط وجتهيز األد
 الطاقات البشرية لتخرج من حمنها بقليل من اخلسائر والكثري من ادلكاسب .

الكثري من يرى يف التنمية أهنا مفهوم واسع إال انو ليس ىالمي وىذا االتساع دليل على إحاطة ورؤية 
عل كل ااجماالت تعمل وبكل ما لديها لتققي  الااية ادلنشودة يف أسرع وقت وىذا ما أببتتو دقيقة جت

جتارب بلدان حطمتها وأهنكتها احلروب كأدلانيا واليابان اذ مل ينمى قطاع أو منطقة على حساب 
 األخرى فهي دول قوية يف كل ادليادين عاجلت كل نقاط ضعفها وركزت على كل صارية وكبرية دون
 إمهال أو تسويف بالرغم من أهنا انطلقت من الصفر اال أهنا انطلقت بعزم شعوهبا وإرادة ساساهتا .   
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 يـميدانـل الـالفص
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 نظرة سوسيو اتصالية للخطاب المسجدي المبحث الرابع:
 
 

  01 مفهوم االتصال 
  02 ماذج الفعل االتصالين 
  03 الظروف المساعدة لنجاح عملية االتصال 
  04 األهداف االتصالية 
  05 االتصال والتنمية 
  06 مفهوم االتصال الديني 
  07 أهمية االتصال الديني 
  08 اإلعالم او الدعوة في اإلسالم   
  09 خصائص االتصال الديني 
  10  في الجزائر ألمسجديالخطاب 
  11   في الجزائر ألمسجديواقع الخطاب 
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 مقدمة: 
 
 
 
 

خصوصية دقيقة  أبدىيعترب االتصال من أىم ادلواضيع اليت حظيت بدراسات كبرية ومتشعبة ، ىذا ألنو 
وحساسية مفرطة اجتاه كل من ال حيسن التعامل معو و بو ومن ال جييد مثل ىذا حيكم على نفسو بالعزلة 

ميكننا إال أن نتواصل" وعليو فهو حتمية واالضمحالل والفناء ، ىذا حسب ادلقولة ادلشهورة " انو ال 
وحاجة ملحة ، قد أدرك الكثري من السوسيولوجيون أمهيتو اليت تكمن أساسا يف التأثري خاصة بعد 
احلرب العادلية الثانية اليت تعترب مرحلة يف غاية وذروة التوتر اإلنساين كما أبانت عن جتارب ونتائج وقوانني 

تقدما   أبدىصر واحلديث ، األكيد أن ما حيكم ىذه الكرة ىو العلم والعلم ىي اآلن حتكم التاريخ ادلعا
كبري على مستوى تكنولوجيات وسائل اإلعالم واالتصال ، ىذه الطفرات االبتكارية ىي حمصلة طفرات 

ول عرض بعضها خاصة اليت اىتمت ، سنحا أيضانظرية ،ىذه الطفرات ىي تعرب عن منو وعلى تنمية 
مبوضوع االتصال وعناصره و أىدافو و مناذجو وميكانيزماتو مع إسقاط على احلالة الدينية يف اجلزائر أي 
الطريقة اليت يتم يها االتصال الديين الرمسي يف اجلزائر ، وكيف يؤثر ويتأثر اخلطاب الديين جبمل اإلفرازات 

 الية وكيف يبين ويسوق ألحزمتو اخلطابية .اليت تصدر يف ىذه البيئة االتص
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 االتصال:مفهوم  -1
 
ىو عملية اجتماعية ال يبكن أف تعيش بدوهنا أي صباعة إنسانية أو منظمة اجتماعية وعلى ذلك فاف  

االتصاؿ يعد الوسيلة اليت يستخدمها اإلنساف لتنظيم واستقرار وتغيَت حياتو االجتماعية ونقل أشكاؽبا 
كن عبماعة أو منظمة أف تنأ  وتستمر من جيل اىل جيل عن طريق التعبَت والتسجيل والتصميم وال يب

وىي  أالالتزمنا بنظرية واحدة  ومنذ البداية مدى ، نريد أف نؤكد ىنادوف اتصاؿ هبري بُت أعضائها 
من اؼبواضيع اليت عاعبتها ىذه األخَتة وما تفرع عنها أو ما اتفق معها  أىمسنحاوؿ عرض الوظيفية ، 

.حوؿ ىذا اؼبف يف صلب ما عاعبتونظريات    هـو
 تنظرذلك جملتمع وبناءه ىو ضماف استقراره لتنظيم ا أفتقـو ىذه النظرية على  النظرية الوظيفية: 1-1

األدوار داخل التنظيم الكلي حيث تصبح مسانبة يف النأاط االجتماعي ؿبققة للثبات واالتزاف لتوزيع 
 عناصر.الاالعتماد اؼبتبادؿ بُت ىذه  والسبب يف ذلكالتنظيم  ابُت عناصر ىذ

ىو الذي يقـو بعملية الًتتيب والًتاتب العالئقية والوظيفية اليت تسد كل ىذه النظرية  رأيالتنظيم يف 
 1خلل و سبنع أي نقص وهتي  وربافظ بأكل مستمر ودائم على االستقرار والتوازف

 يتفق الباحثوف على عدد من اؼبسلمات اػباصة هبذه النظرية وىي : 
م لنأاط ىذه العناصر بأكل ى انو يتكوف من عناصر مًتابطة وتنظيالنظر اىل اجملتمع عل -

 متكامل.
، حبيث لو حدث وؾبموع عناصره تضمن استمرار ذلك يتجو ىذا اجملتمع يف حركتو كبو التوازف -

 .ة سوؼ تنأط الستعادة ىذا التوازفأي خلل يف ىذا التوازف فاف القوى االجتماعي
 النظاـ.فظة على استقرار فيو تقـو بدورىا يف احملا ؼبتكررةا واألنأطةكل عناصر النظاـ  -

ظائف اليت وبددىا وجوده وىذا االستمرار مرىوف بالو  اؼبتكررة يف اجملتمع تعترب ضرورة الستمرار األنأطة
  2اؼبتكررة تلبية غباجاتو لألنأطةاجملتمع 

لتواصل مرتفعة جدا ما بُت على صيغة تنظيمية توافقية إال إذا كانت نسبة االتصاؿ وا االتفاؽال يبكن 
العناصر النأطة داخل البنية الكلية للمجتمع ، ىذه النتيجة ىي ؿبصلة ظروؼ وعوامل ساد فيها 

يف جو غلب عليو التفاىم واالستغالؿ اعبيد لكل الوسائط واإلدراؾ اؼبوضوعي لدور كل فرد وأنبيتو 
ر ىل علتو األوىل واألخَتة ىو العقل واؼبنطق الت ثَت اؼبقنع واؼبنطقي للمحتويات ولكن إف كاف الت ثر اث

اإلجابة الطبيعية : ال ، والأاىد على ذلك الدعاية واإلشاعة ، ىذا ألف اؼبستويات الذىنية تتفاوت 
 .ومفعوؿ الوسائل االتصالية أيضا 
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 اذباه الرسائل اليت األفراد أفعاؿالنظريات اليت حاولت فهم ردود  إحدىىي : نظريات التأثير 1-2
  ضمنها:يلقوهنا من 

حوؿ  بافلوفلعمل  كامتدادفكرة اؼبنبو واالستجابة  على اليت عولت  :النظرية السيكولوجية 1-2-1
الذي ركز على الغرائز والدوافع الوراثية ) العدواف  تشاختيناالنعكاس الأرطي ويف مقدمة روادىا قبد 

ي نفس العوامل واألسباب تؤدي اىل نفس أساسا على مفهـو السببية أ ىذا التقدمي بٍت واػبصومة ( 
 . األحواؿ تالنتائج مهما اختلف

تصنيف اعبماعات اىل عدة صفات ) عمرية ، طبقية ، جنسية ،  إىلسعت النظرية االجتماعية:  1-3
انتخابات الرئاسة  أثناء 4411عاـ كاوديت و  بيرسونو  الزرسفيلدتعليمية ( وىذا ما اكتأفو كل من 

الناس اىتماما باالنتخابات  أكثركاف فكتب اؼبؤلفوف) األمريكيةبالواليات اؼبتحدة  يوأوىايف والية 
رتبط ىذه الصفات باالستخداـ العايل (، توكبار العمر وسكاف اؼبدينة واألغنياءالرئاسية ىم اؼبثقفُت 

 1عبماىَتي العالقات البأرية يف الت ثَت على االتصاؿ ا أنبية، كما تأَت ىذه النظرية اىل  لألخبار
وسائل االتصاؿ تصنع ثقافة صباىَتية وىي ليست  أف أنبهامتعددة  اىتماماهتا النظرية الثقافية : 1-4

بالضرورة متبدلة وسلبية زبلق ال مباالة كما حددىا الزرسفيلد بل قد تكوف اهبابية وىذا ما أقرتو 
 1949سنة  Berelsonوبَتلسوف  Herzogدراسات االستخداـ واالرتياح مثل دراسات ىرزوؾ 

واليت بدورىا زبضع للحاجيات  اإلعالميةعن استفادة مستخدـ الوسيلة اؼبعنية يف اؼبواد  حيث س لت
ىذا االذباه يرى يف اعبمهور ؾبموعة نأيطة بافًتاض  إفوالوظائف واالرتياح يف استخداـ تلك اؼبادة كما 

 .2 من استخداـ الوسائل اعبماىَتية ىو ىادؼ األكرباعبزء  أف
 
 نماذج الفعل االتصالي: -2
 
فيها االتصاؿ ويكرب  بنأااحد ما بكل العناصر والظروؼ اليت  إىل أؼبتتوجد العديد من النماذج اليت  

 باؼبوضع الذي نعاجل : مباشرةاقتصرنا فقط على الذي لو عالقة  أننا إال
ملية االتصاؿ  يفهم السويل ع:  H.Lassewellنموذج الفعل االقناعي لهارولد السويل  2-1

 كفعل ينقسم اىل طبس مكونات يعدىا يف قاعدتو : 
الذي  األثرقناة ، ؼبن قاؿ وب ي ت ثَت ؟ ، أي ما ىو  ب ي أوب ي واسطة  من يتكلم ، ماذا قاؿ ،

 .أحدثو
 

                                                 
 . 298، 297، ص  2005،  1: مؤسسة الوراؽ، طاألردف،"مباط، األ، النظرياتاألفكارعلم االتصاؿ باعبماىَت" فالح كاظم احملنة،  1
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االتصاؿ اليت ؽبا  أشكاؿ" ينطبق مبوذج السويل على وبدد اؼبختصوف ماىية ىذا النموذج يف القوؿ التايل 

وهبذا اؼبعٌت  -تغيَت مواقف وسلوؾ اؼبستقبلُت –أي تلك اليت يضع فيها اؼبرسل ىدفا معينا  آليةة طبيع
 يتوجو كبو دراسة نتائج االتصاؿ حيث يصنع السؤاؿ : 

، يدؿ ىذا على اىتماـ كبَت بطبيعة الرسالة اؼبؤثرة  1ماذا تعمل رسائل االتصاؿ بالناس ) مع الناس (؟ "
 ت خصوصية ؿبلية كأرط من شروط قباحها .اليت هبب اف تكوف ذا

تتدخل البيئة االتصالية بأكل ما يف :  Shanon et Weaverنموذج شانون وويفر  2-2
باعتبارىا مناخا وبيط ب طراؼ عملية االتصاؿ  أىدافهااستكماؿ عملية االتصاؿ وقباحها او عدـ ربقيق 

حثوف التأويش البيئي احد مصادر التأويش على يساعد او يعرقل قيامهم هبذه العملية ولذاؾ اعترب البا
عملية االتصاؿ واف كاف مناخ االتصاؿ يظهر ت ثَته واضحا على وسائل االتصاؿ يف مبوذج االتصاؿ 

 اإلنساينيكوف ملموسا يف االتصاؿ  أيضافاف ت ثَته  4411الرياضي الذي قدمو الباحثاف شانوف وويفر 
قباح عملية االتصاؿ مثل الأوشرة يف احملاضرة على سبيل  حيث يؤثر التدخل البيئي اػبارجي على

اليت قدمها الباحث  اإلضافةلذلك اىتم الباحثوف بالظروؼ اليت تتم فيها عملية االتصاؿ وىي ، اؼبثاؿ
يوضع يف االعتبار  أفعلى مبوذج ىارولد السويل فقد رأى برادوؾ ضرورة  4491يف عاـ برادوك 

وىي الظروؼ اليت مت فيها بث الرسالة وإرساؽبا وىي ترتبط بالدرجة  ألوىلاحقيقتاف يف عملية االتصاؿ 
األوىل باؼبناخ أو الت ثَت البيئي على اؼبرسل يف اختياره للفكرة أو اؼبعٌت والثانية األىداؼ اليت يهدؼ اىل 

ب ي  -ماذا يقوؿ-ربقيقها اؼبرسل أيضا ، بذلك إعادة صياغة مبوذج ىارولد السويل يف العبارة التالية من
 . 2ت ثَت وب يربت أي ظروؼ وألي ىدؼ  –ؼبن  –وسيلة 

الزرسفيلد و كاتز ىذا النموذج من صنع نموذخ الخطوتين او سير المعلومات على درجتين :  2-3
 يقـو ىؤالءواالتصاؿ مث  اإلعالـ أجهزةخالؿ من  الرأية اىل قاد أوالاؼبعلومات تصل  أففهما يرياف 

تصور السابق لعملية االتصاؿ ال على خالؼاالتصاؿ الأخصي  عن طريقاعبماىَت اىل  بنقلها قادةال
واالتصاؿ اىل اعبماىَت مباشرة دوف وسيط   اإلعالـ أجهزةالعمليات تصل من  أفكاف يأَت اىل   الذي

أبرزىا عدـ ىذا االذباه سرعاف ما ظهرت عيوبو يف التطبيق  أفكما ىو اغباؿ يف النموذج اعبديد ، على 
أو الأخصيات القيادية يف اجملتمع ومن  األفراديف اغبسباف الدور التدعيمي الذي يبكن أف يؤديو  خذاأل

واالتصالية  اإلعالميةىنا ظهرت بوادر النظريات اعبديدة يف االتصاؿ وىي نظريات انسياب اؼبواد 
ا يعٍت ضرورة ورأسية يف وقت واحد فب أفقيةوالدعائية على خطوتُت اليت تؤمن ب ف االتصاؿ عملية 

ودعاة التغيَت يف اجملتمعات ، اىل جانب وسائل االتصاؿ  الرأياالعتماد على القيادات البأرية وقادة 
 . اعبماىَتي
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حوؿ العملية االتصالية برمتها ،  وإمباحوؿ اؼبضموف أي الرسالة ليس فقط ىذا التباين يظهر بصورة جلية 
 اماكنية قباحها ، وىنا نكتب عن:    وؽبا ودبعٌت حوؿ اآلليات والغايات اليت تدور ح

 
 الظروف المساعدة لنجاح عملية االتصال : -3
 

 اىل الرابط بينهما : إضافةالنجاح يتعلق بطرفُت اثنُت ونبا اؼبصدر واؼبتلقي  أفالشك 
  االعتبارات الخاصة بكل من المصدر والمتلقي : 3-1

ر يف اؼبوقف ثقي على عدد من االعتبارات اليت ت   يتوقف قباح االتصاؿ من جانب كل من اؼبصدر واؼبتل
 االتصايل وىي :

تعتمد أساسا على اؼبخزوف واؼبخياؿ االجتماعي الذي هبمع الطرفُت حيث هبب :   اؼبهارات االتصالية
على األوؿ أف وبسن اختيار اؼبفردات ، األفكار، اغبركات اليت توضح موقفو وغايتو وربدد اؼبعٌت الذي 

هبذه  ما يتلقاهبو كل  يستحضر من خرباتو ومكتسباتو ما يؤوؿ أفويتحتم على الطرؼ الثاين  إليويصبو 
 . 1الطريقة يصنع القرار االتصايل باؼبواصلة او االنقطاع والذي بدوره يبتاز باؼبرونة والتغَت

ى اغبكم عل أيضاتؤثر اذباىات اؼبصدر واؼبتلقي على اؼبوقف االتصايل بأكل مباشر وت ثر  االذباىات:
ثالث نذكر منها اليت تتعلق دبعرفة الأخص وموقفو من بنجاح االتصاؿ او فألو واىم ىذه االذباىات 

 .نفسو فالنظرة اؼبازوخية السلبية للذات ت ثر على عملية تلقي وبث الرسائل 
كاف عمق ايبانو بصدؽ   فإذااالذباه الثاين يتعلق دبوقف الفرد من موضوع االتصاؿ الذي يؤديو  

 .يأرؾ اعبميع التجربة اليت يعيأها  أفومصداقية وحجية ما يقدـ فسيدافع عنو ووباوؿ 
مسبقة عن  أفكاريهتم بنظرة كل من طرفا االتصاؿ اىل بعضهما البعض فحمل أي  األخَتاالذباه  أما 

 .2يؤدي بعدـ االستماع لو وال االىتماـ دبا يقوؿ األخر
كلما كانت عملية بُت األفراد واعبماعات  ا كاف اؼبستوى متقارب كلم : التفاوتات الفردية واالجتماعية

يولد الناس يف طبقة اجتماعية معينة  أفال يبكن  التنوع والتعدد ىو قانوف طبيعي أف إالاالتصاؿ ناجحة 
االتصاؿ  او صباعة ثقافية ؽبا نفس العرؽ واللغة واألعراؼ او باستعدادات ذىنية وجسمانية موحدة ، الف

تكوف بُت الربجوازي والربوليتاري ، والأيعي والسٍت ، متعددة  من اجل إهباد عالقات لى التنوعقائم ع
كل ىذه اؼبعطيات نسبية تذوب فيما من يعلم مع من هبهل ،  الكبَت مع الصغَت ، الذكر مع األنثى 

  يتعلم على من مل إذا وعلى سبيل اؼبثاؿ ىابرماس بالفعل االتصايل ، فيتعلم اعباىل من اؼبتعلم  يسميو
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وانسياب اىل مدركات اؼبتلقي  وإيضاحتبسيط  أكثر ب دواتيعيد العملية االتصالية  أفيبلك اؼبعرفة 

  .1بغض النظر عن الفوارؽ اؼبذكورالعقلية واغبسية عن طريق التنويع يف اغبوامل او الوسائل 
بنيتو  كانت إذا إالذلك يعد التبسيط ضروري وال يكوف ك: االعتبارات الخاصة بالرسالة  3-2

متماسكة يف عرض األفكار وترتيبها وشرح معانيها وفضلها وتصوره للهدؼ ومقصده بطريقة ال زبل وال 
يف اختيار العناصر والرموز اللغوية اؼبكونة للرسالة اليت ىي يف األخَت عبارة عن قيم ومعلومات و  تغايل

  . 2أفكار وقرارات
وىي تتلخص يف اختيار الوسيلة اؼبناسبة للموقف االتصايل من يلة: االعتبارات الخاصة بالوس 3-3

واؼبتلقي على  حيث خصائصها واتفاؽ ىذه اػبصائص مع تفضيل اؼبتلقُت وقدرات كل من اؼبصدر
 .استخداـ الوسيلة، من ىذه الوسائل اللغة 

علم النفس اللغوي مبوذجو يف اػبمسينات الذي يقـو على نظرية اؼبعاين وعمليات تشارلز اسجود قدـ 
بصفة عامة وكل فرد يف مبوذج اسجود يعمل كنظاـ اتصايل مستقل حيث يقـو باستقباؿ الرموز وتفسَتىا 

بُت ىذين النظامُت نبزة الوصل اليت تربط واالستجابة ؽبا يف شكل ما ، والرسالة يف ىذا النموذج ىي 
ت او مثَتات مدخال ستثارتو ىي عبارة عنالذي مت ااؼبخرجات او استجابة اؼبصدر  ب هناوعرفها اسجود 

حيث مت  السابقنموذج المن  اؼبستلهمةويلبر شرام  أفكارو الكثَت من تاؽبدؼ الذي صاغ تصل اىل
من خالؿ الرسالة او الرساالت اؼبتبادلة يف النموذج اىل  (من وحدة اؼبرسل واؼبتلقي)اؽبدؼ ط بُت كلبالر 

 .3اؼبرسل واؽبدؼ او اؼبستقبلاالتصاؿ كعملية تفاعل بُت اؼبصدر او 
يهدد قباح تلك الداخلية واػبارجية  ؼبنظومة االتصاؿتلك العناصر اؼبكونة  يلحقأي قصور  أفال شك 

عو اتصايل او على كبو بف ىذا الفأل نسيب ألف اإلنساف بط، إال أ العملية ويقضي على كل طموحاهتا
  ألخَت وما وبققو من أىداؼ.  مقولة األولُت ىو حيواف اتصايل ويدرؾ منفعة ىذا ا
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 :االتصالية األهداف -4
 

وقد يكوف  قق اؼبأاركة يف اػبربة مع اؼبرسلالت ثَت يف اؼبستقبل حىت تتح توجد العديد منها يف مقدمتها
 : 1االتصاؿ اىل أىداؼم من اجل تغيَت أفكاره او اذباىاتو او سلوكاتو، تقسىذا الت ثَت 

وبقق ذلك حينما يتجو االتصاؿ اىل كسب اؼبستقبل اذباىات جديدة او  أف ىدؼ توجيهي : ويبكن 1
ة اليت لقد توضح من خالؿ البحوث العديدتعديل اذباىات قديبة او تثبيت اذباىات قديبة مرغوب فيها و 

 .االتصاؿ الأخصي اقدر على ربقيق ىذا اؽبدؼ من االتصاؿ اعبماىَتي  أف أجريت
 
ؽبدؼ حينما يتجو االتصاؿ كبو تبصَت وتوعية اؼبستقبلُت ب مور هتمهم ىدؼ تثقيفي: يتحقق ىذا ا 2

  أحداثؼبا يدور حوؽبم من  أفقهمبقصد مساعدهتم وزيادة معارفهم وتوسيع 
ىدؼ تعليمي: حينما يتجو االتصاؿ كبو كسب اؼبستقبل خربات جديدة او مهارات او مفاىيم  3

 جديدة 
البهجة والسرور  إدخاؿدؼ حينما يتجو االتصاؿ كبو ىدؼ ترفيهي او ترووبي: يتحقق ىذا اؽب 4

 واالستمتاع اىل اؼبستقبل .
يتحقق ىذا اؽبدؼ حينما يتجو االتصاؿ كبو ربسُت سَت العمل وتوزيع اؼبسؤوليات  إداريىدؼ  5

 ودعم التفاعل بُت العاملُت يف اؼبؤسسة او اؽبيئة 
لذلك  اآلخرتكاؾ اعبماىَت بعضهم بالبعض ىدؼ اجتماعي : حيث يتيح االتصاؿ الفرصة لزيادة اح 6

 . األفرادتكوف الصالت االجتماعية بُت 
، كما أهنا تسَت يف اذباه واحد ىو التنمية يف مفهومها من ش هنا ربقيق مصلحة األىداؼكل ىذه 

 الضيق والواسع، وبق لنا ىنا أف نتساءؿ عن عالقة التنمية باالتصاؿ.
 
 :االتصال والتنمية  -5
 
 ألنو التصاؿ كما ال يبكن قوؿ عكس ذلك االدعاء ب ف التنمية اسبق واىم ويف غنا عن اال يبكن  

اثبت يف العديد من اؼبرات خضوع االتصاؿ للتنمية كما ال يبكن تصور تنمية بدوف اتصاؿ وإال فهي 
 مأوىة ومعاقة وغَت ؾبدية.

أاركة يف تغيَت الوضع االجتماعي اؼب وإمبااالتصاؿ ليس ؾبرد نقل للمعلومات او النقاشات اؼبفتوحة  إف
 بصورة موسعة وذلك ؼبعرفة العناصر اؼبكونة لوضع ما غَت مرغوب فيو وذلك من اجل ذبازوه وكيف

                                                 
1

 . 29،  28 ص نفس اؼبرجع ، 
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 أهنا، ىذه الرسالة ال ؿبالة  1ما يستغل بعض أشخاصو تأروبهم لذلك الوضع ليقوموا بعدىا ببث رسالة 

،  األمدطويل التعجيل وتسهيل التحوؿ االجتماعي ىي  اإلعالـب ف مهمة رسائل  يرى شراـ التنمية،
ذبنيد الطاقات البأرية لتنفيذ  مهاـالبطيء واؼبطلوب للتطور االقتصادي وخصوصا بتعجيل وتسهيل 

 . 2مهمة الوطنية ػال
االتصاؿ حيث تقـو بعرض كل ما ىو مؤثر يف الذوؽ والفكر وسائل ىذه التعبئة تعترب من مهاـ 

و  اإلقناعمستويات اعبماىَت الثقافية واالجتماعية معتمدة يف ذلك على أسلوب  والسلوؾ ، مالئم لكل
وبذلك سبارس الت ثَت اؼبنظم يف الرأي العاـ  العنفو القوةويف بعض األوقات على  المشاركةو االستمالة

ىا تلك ويتوقف ذلك على االستعداد النفسي واالجتماعي والثقايف لدى األفراد يف تقبل اؼبادة اليت تنأر 
، ذلك االستعداد الذي لو عالقاتو مع األعراؼ واؼبعارؼ والعادات والتقاليد، ال يتوقف دور  الوسائل

وسائل االتصاؿ ىنا فقط باعتبارىا إحدى آليات إسًتاتيجية التنمية ، ألهنا يف بعض األحياف تقـو 
يسمى بالتقييم والتقومي واليت  اػبطوات تندرج ضمن ما وطرؽ تداركها ىذه بالنقد والتنبيو لبعض األخطاء

 . صباعات وكانوا أ أفرادا سواء اؼبأاركة علىاعبميع ربث 
ىذه الًتسانة اؼبفاىيمية واالصطالحية والتقنية اليت ذكرناىا كيف يبكن تطبيقها على الدين الذي يعترب 

 احد اؼبكونات الرئيسية للموضوع الذي نبحث فيو.
 
 :الدينيمفهوم االتصال  -6
 
وىو يعٍت  3اوتوجروت األؼبايناؼبفكر  أعدهالذي  لإلعالـىذا اؼبفهـو من خالؿ التعريف احملدد يتحدد  

والعقيدة اؼبستمدة من كتاب  اإلسالميتزويد اعبماىَت بصفة عامة واؼبسلمُت بصفة خاصة حبقائق الدين 
رة من خالؿ وسيلة اشاهلل " القراف " وسنة رسولو ؿبمد صلى اهلل عليو وسلم بصورة مباشرة او غَت مب

ينية واسعة ومتعمقة يف موضوع ة متخصصة او عامة بواسطة قائم باالتصاؿ لديو خلفية دإعالمية ديني
 .ويعمل هبا  عاـ او اذباه صائب يعي اغبقائق الدينية ويدركها اليت يتناوؽبا وذلك بغية تكوين رأي لةاسالر 
ستحيلة يف حقل او بيئة مليئة باألفكار ترتفع مثل ىذه العملية معقدة يف بعض اؼبرات وتكاد تكوف م 

فيها سهاـ اإلقناع يف سوؽ غٍت باألطروحات االقتصادية والعلمية والفنية والسياسية اليت ذبعل الدين ؿبل 
للتصورات ىذا مل يبنع من وجود مناصرين قدامى وجدد  أف إالاهتاـ وشريك للرجعية والتخلف واإلرىاب 

  أفولذا فاف على القائم باالتصاؿ الدعوي فردا كاف او مؤسسة او ىيئة  ـاإلسالالدينية خاصة منها 
                                                 
1 www.archipel.uqam.ca/3502/1/M9643.pdf , JeanClotaire Boco ,  mémoir de magistere .  Discours des Grands 

Leaders Politiques et Cathiliques du Bénin : critique et propositions en vue d’une stratégie de communication pour 

le développent,  Université du Québec a Montréal,  janvier 2006 , p 65, .  على الساعة 02: 17 2442فيفري  41 ،

2
 . 418 ص ،"، األمباط، النظرياتاألفكارعلم االتصاؿ باعبماىَت"  ،، اؼبرجع السابقفالح كاظم احملنة 

  3 ؿبي الدين عبد اغبليم، اإلعالـ اإلسالمي وتطبيقاتو العلمية.القاىرة: مكتبة اػباقبي، الرياض: دار الرفاعي،ط2 ،1984 ،ص 144 .
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يكوف حريصا على جذب انتباه اعبمهور اؼبستقبل اغبقيقي منو واؼبرتقب لرسالتو دوف غَتىا من الرسائل 

ن بالعديد م اإلسالميةيتحلى الداعية  أفاؼبوجهة لو، وعليو هبب  يفند كل اؼبزاعم واالنتقادات ب سلوب
العلـو واؼبعارؼ والفنوف والقدرات اليت تؤىلو للتعامل مع أي موقف او ازباذ أي قرار اتصايل ، ومن تلك 

 اؼبهتموف بعلم الدعوة من علماء الدين اؼبسلمُت نذكر : أعدىااليت  األساسية األدوات
 اؼبرجعية بكافة بواباهتا ومداخلها اؼبنهجية وىي : األطرفقو   -

كبوابات عبور اىل مغاليق النص الكرمي اؼبقدس   وأحكامو تفاسَته وعلومو القراف الكرمي عرب -
 .اؼبقدسة  أحكاموواستبصار 

 .حاحها و سننها ومسانديها وشروحهاالسنة النبوية اؼبطهرة القولبة والعملية والتقريرية عرب ص -
 فهم عمل الصحابة وعلى رأسهم اػبلفاء الراشدين . -
 مفهومات واجتهادات التابعُت  -
 حركية التاريخ اإلسالمي وتعاقباتو السنية  -
 .  1الًتاكمات اؼبعرفية والعلمية واػبرباتية اؼبادية واؼبعنوية األفقية والعمودية -

 2لن تكوف استثناءا عن النموذج الذي أعده ىارولد الزويلأف العملية االتصالية يف الدين  ىكذا يتبُت لنا
 . من حيث التكوين او العمل

عن أنبية االتصاؿ تتجلى يف التوعية والتثقيف والتعليم والت ىيل ك ىداؼ اتصالية، سبق  فيماإف قلنا 
الشك أف ىذه اؼبقاصد موجودة وبروح مقاصد التأريع اإلسالمي ، ولكن كيف يكتسب االتصاؿ 

 ؟  ماىيتو يف الدين 
 
 :االتصال الديني أهمية -7
 
 تكمن يف التايل : 

 ب ف يسلكوا سلوكا معينا . وإقناعهمتوسيع مدارؾ اؼبتدينُت  -
 والقضايا واؼبسائل الدينية  باألفكار اإلبالغ -
بالتقومي اػبلقي للناس والسيما   باإلسهاـمع جوىر ىذا الدين  يتالءـتعديل سلوؾ اؼبتدينُت دبا  -

قواعد اغبق والفضيلة وغَت ذلك من القيم  وإرساءمؤمنة برهبا وأوطاهنا  أجياؿبُت الأباب ، خبلق 
 . اإلسالـ إليهاعوا اليت يد

 

                                                 
1

 . 40،41،ص  2008-2007عبد الكرمي حامدي، تقرير سنوي ؼبأروع حبث حوؿ ذبديد اػبطاب الديٍت يف قرف العوؼبة، جامعة اغباج ػبضر باتنة ،  

 .25، 24ص ،رجع السابقؼبا ،وتطبيقاتو العلمية اإلسالمي اإلعالـ ؿبي الدين عبد اغبليم، 2
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االنتقاؿ من اؼبهمة التثقيفية والفلسفية اىل اؼبهمة النضالية اليت تقـو على فبارسة الكأف عن  -

 .1اغبق بأرط أف تكوف ىذه اعبهة ذات طابع براغمايت وأسلوب فٍت إغرائي
 

 :اإلسالماو الدعوة في  اإلعالم -8
 
من دعاه   يف غار حراء وأوؿعليو السالـ  ؿبمدو يل اتصاؿ بُت جربائ أوؿبالدعوة منذ  أمر أوؿقد بدأ  

 أفومل يسًتح ومل يفوت فرصة يستطيع فيها مل يهدأ  سنة 22 كاف زوجو خدهبة ليستمر اغباؿ على ذلك
واغتنمها سواء باالتصاؿ الأخصي او اعبماعي ، سواء يف السفر او اغبضر ، سواء  إاليبلغ رسالة اهلل 

صبيعا فكلف من  أمتوعلى  األمرباؼبأافهة او اػبطاب مث عمم او سفرائو  أتباعو و عن طريقأبنفسو ، 
علم وفرض عليهم صبيعا واجب البالغ حىت ال من مل ي بإعالـمن علم  وأمراسلم ب ف يبلغ من مل يسلم 

 . 2وقد بلغتو دعوتو  إالمن البأر  إنسافيبقى 
وؿ )ص( الساكت عن اغبق بالأيطاف على من ال يقـو هبذه الدعوة حيث شبو الرس اإلسالـ أنكرقد 

بيناه يف الكتاب  اػد مػن بعػمن البينات واؽبدى م أنزلناالذين يكتموف ما  إفوقاؿ تعاىل : "  األخرس
اؽبداية على اهلل ىكذا أمر اهلل رسولو ورسلو  فالواجب اإلبالغ و 3"يلعنهم اهلل ويلعنهم الالعنوف أولئك

رجاؿ من  قي يف العملية االتصالية قوبل بالرفضاؼبتل امهم، إف إشراؾمن قبل عندما كانوا يي سوف من أقو 
الدعوة ربتاج لضوابط  أف أولئكوحجة  اإلسالـال كهنوتية يف  أفواف كاف من اؼبعلـو الدين والسياسة 

يف  ساىمفبا سيطرهتم على اعبمهور  الدعوة للجميع افقد العلماء والسياسيوف أمردينية وترؾ  وأحكاـ
ؼ مذمـو من ش نو ىو خال احملمود بقدر ما االختالؼالف ذلك ال يعد من قبل  أاكلهمتفاقم م

 .التأويش والفتنة
 
  : الديني االتصالخصائص  -9
 

يف السياؽ  االتصالية الصياغةالديٍت انو يتعامل مع اؼبعاين اؼبقدسة و يضع  االتصاؿخاصية  تتجلى
من خالؿ منظومة  إالب والًتىيب وال يتم ذلك التعبوي ويسَت وفق النظاـ الذي يوازي بُت الًتغي

اليت تكوف معانيها متداولة وسهلة االستهالؾ من طرؼ كل الفئات االجتماعية ولكنها يف  األلفاظ
 باالنقياد واؼبمارسة او االمتناع  إماالوقت نفسو ربمل اؼبضموف الغييب الذي يضغط على اؼبستهلك 

 
                                                 

 . 47،ص السابق ، اؼبرجع اإلعالـ الديٍت يف اعبزائر " اػبطاب واؽبوية"ؿبمد بغداد،  1
. 227،228ص  ،السابق ، اؼبرجعوتطبيقاتو العلمية اإلسالمي اإلعالـ ؿبي الدين عبد اغبليم،  2

 

3
  449 اآليةسورة البقرة  
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، ىذه اػبصائص وضعة بالدرجة األوىل لإلعالـ ، 1اآلخرةنيويا او يف د إماالفوري خأية النتائج الوخيمة 

إال أف اؼبمارسة االتصالية الدينية ال زبرج عن ىذا التحديد يف فبارسة سلطة اؼبقدس على طريقة السهل 
أو بطريقة التبأَت فكل ىذه األساليب قبد  و التحذيراؼبمتنع او الفصاحة البالغية او التعزيز والتخويف 

و أيضا : ا سندىا يف العديد من النصوص الدينية كقولو ) ص( : '' أنا نيب اؼبلحمة واؼبرضبة '' او كقولؽب
 .إف من البياف لسحر''''
 

 :في الجزائر يالمسجدالخطاب  -11
 
مكونة ؽبذا العنواف وىي : اؼبسجد يف اعبزائر، اؼبأرؼ  أساسيةسنحاوؿ التطرؽ ىنا اىل ثالث عناصر  

ا من ، شكل ومضموف اػبطاب الذي تقدمو ىذه اؼبؤسسة والقائم عليه -اإلماـيدا ربد -على اؼبسجد
ما ىو سياسي من جهة دبا  احملتوى والرسالة اليت يقدمها، نالحظ ىنا امتزاجا أو حيث اللغة اليت يؤدى دب

 اتصايل و لساين من جهة أخرى . ،ىو ديٍت
الؼ جذورىا اؼبعرفية سنعرض البعض للمسجد عدة تعريفات زبتلف باخت تعريف المسجد : 11-1

 :منها 
من الناحية اللغوية يطلق لفظ جامع على اؼبسجد أيضا أي أين هبتمع اؼبؤمنوف بأكل صباعي وىو 

، فهو جامع النو هبمع اؼبصلُت ومسجد النو موضع  2مسجد الف فيو يقـو اؼبصلوف بالسجود أو العبادة
 لسجودىم .

، وىناؾ بيت من بيوت اهلل يرفع فيها اظبو ويعبد وفق ما شرع لعباده ولدى اؼبسلمُت ىو  اإلسالـ ويف 
 . 3مراكز للمساعدة االجتماعية" ىو إذللعبادة فقط بل لو رسالة اجتماعية  ليس مكافمن يرى أنو  "

ما قاـ بو ؿبمد ) ص( عندما ىاجر اىل يثرب حيث كاف يقـو  أوؿللمسجد قيمة تارىبية حيث يعترب إف 
يكتب عنو أنو شكل "  أفحرهبم وسلمهم وعليو ال غرابة  اهلل وتسَت شؤوف اؼبسلمُت أثناء اىلبالدعوة 

فهو رمزه وتذكاره ، ىذه القيمة الرمزية والتذكارية الجتماع  اإلسالمياكرب اؼبعاين اليت تذكر دبيالد اجملتمع 
 . 4"ألعقيديموجودة يف صبيع اجملتمعات ذات النموذج  األشخاص

قد كاف اؼبسجد يف بداية العهد   وجودة يف اؼبعابد والكنائس لدى اليهودية واؼبسيحيةم أهنادبعٌت  
 اغبياتية ، حيث كاف يصدر اإلسالمي بيت هلل ومكاف يالقي فيو عامة اؼبسلمُت يتدبروف أحواؽبم الدينية و 

                                                 
1

 . 12 ،  صالسابقاؼبرجع  ،" اػبطاب واؽبوية"اإلعالـ الديٍت يف اعبزائر ؿبمد بغداد،  
2
Mohamed El Battiui et Meryem Kanmaz, Mosquées, imams et professeurs de religion islamique 

en Belgique. Belgique : La Fondation Roi Baudouin, 2004 .p 13 . 
  

3
 . 422 ص رجع السابق ،اؼب،  "من االجتهاد اىل نقد العقل اإلسالمي"ؿبمد أركوف ،  

4
 . 24،22، ص  2006،  3.تر: عبد الصبور شاىُت، دمأق: دار الفكر، ط ميالد ؾبتمعمالك بن نيب،  
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إال أف القضاة   حكامو باؼبسجد وكاف دبقدور ويل األمر آنذاؾ إف يبٍت ؾبلسا أو ؿبكمة للقضاءالقاضي أ

كانوا يديروف أعماؽبم من اؼبسجد مث يعطيها ؼبصاحل الأرطة لتنفذىا ، كما كاف يقـو اؼبسجد بأؤوف 
الًتبية والتعليم من كتابة وقراءة وحفظ للقراف وعلومو وللسنة كما كاف للأيخ أو اإلماـ راتب تكفلو 

و ورعاية اإلماـ لو وقيامو عليو صالة وتعليما صباعة اؼبسلمُت ال النظاـ وعليو فقد كاف بناء اؼبسجد وهتيئ
مكاف  فهو، ىذا من الناحية التارىبية أما من الناحية االتصالية 1على عاتق اعبماعة اإلسالمية ككل

متنوع وفضاء لالتصاؿ اليومي بُت األفراد ومكاف يقـو فيو اإلماـ ب داء الصلوات اػبمس واعبمعة 
 .والتواصل مع اؼبؤمنُت 

يلعب اؼبسجد دور مهم يف تأكيل اؽبوية اإلسالمية حيث يزود رواده  ور المسجد :د 11-1-1
فهو باؼبواقف االجتماعية والسياسية والأخصية إىل أخره ، اؼبتنوعُت جنسيا وعرقيا وطبقيا ودينيا وثقافيا 

ها لألجياؿ زيادة على وظيفة تلقين ذاكرهتايقـو حبفظ  ،مكاف لتالقي اعبماعة اؼبسلمة  انو اعتبارعلى 
 . 2الأابة
 اليت يقـو هبا اؼبسجد نذكر:  الوظائفومن 

: ال يبكن زبيل صالة بدوف مسجد فإىل جانب الصلوات اػبمس اليومية ىناؾ صالة وظيفة روحية
أسبوعية أال وىي صالة اعبمعة وىي واجبة على الرجاؿ اختيارية للنساء واليت تعرؼ قبوال كبَتا على 

يث يقـو اإلماـ بنصح وإرشاد اؼبصليُت وتذكَتىم دبسؤولياهتم اذباه اهلل اؼبسجد ودرسا وخطبة ح
ودبواصفات وخصائص اؼبسلمُت وعليو تأكل خطبة اعبمعة إنعاش لذاكرة اؼبسلمُت اذباه التعاليم اليت 

 مكاف روحي وعليو ال يبكن القوؿ عنو إال انو الذكر والتسبيح والدعاء وتالوة القرافعلى  ا زيادةيتبنوهن
 .3مثايل

بطريقة مأروعة الف  إشباعها ومعاعبات حاجات النفس و األخالؽ: تتجلى يف هتذيب  وظيفة تربوية
 اجملاؿ بذلك اىل التآلف واالنتماء . حاؼبسجد يزود زواره دبأاعر وعواطف وأحاسيس مرىفة فيتي

 : كجمع الزكاة والتربعات ومساعدة احملتاجُت . وظيفة اقتصادية

يقـو بغرس قيم النظاـ و باألحرى لو العديد من الوظائف خاصة يف ىذا اجملاؿ حيث :  وظيفة اجتماعية
تعرب ىذه الطريقة من  باؼبعروؼ والنهي عن اؼبنكر، األمراػبأوع واؼبساواة بُت يدي اهلل وىذا عن طريق 

تكافل دورا كبَتا يف تعليم اؼبسلمُت فضيلة الأيضا يؤدي اؼبسجد  الضبط االجتماعي ، آليات أىم
االجتماعي ، فذىاب اؼبسلمُت اىل اؼبسجد ألداء فريضة الصالة او اىل العديد من اللقاءات االجتماعية 

 وتفاعلهم االجتماعي والوجداين مع  أخرىة ؼ وصالة اعبنازة ومناسبات احتفالياليت تعقد فيو كالزفا
                                                 

1
 .24، 24 ص، 4414، سنة 23.دار اؼبعارؼ: الكويت، سلسلة كتب رقم اؼبساجدحسُت مؤنس،  

2
 Ejps.fatih.edu.tr /docs/articles/22.pdf ,Nazila Isgandarova ,European journal of economic and political studies, 

Mosquées as communities of mémoires vis-à-vis muslim identity and intégration in the  european Union, p01,le 01 

avril 2012 a 16: 38 
3
 Ipid  , Nazila Isgandarova , p 05 .  
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إلؽبية والنبوية والقيم األخالقية و السلوكية اآلخرين ىناؾ وظباعهم اػبطبة الدينية اؼبليئة باألوامر والنواىي ا

واؼبثل اغبميدة تكرس لديهم العديد من الفضائل وتعمق عندىم الأعور باؼبسؤولية االجتماعية وتقوي 
 . 1باألنانية والغَتة واغبسد والأر اإلحساسإيباهنم باهلل سبحانو وتعاىل وهتذب نفوسهم وتطهرىا من 

االتصاؿ اؼبعروفة سواء كاف فردي او صباعي او  ألشكاؿستخداـ اؼبتنوع ـو على اال: يقوظيفة إعالمية
 . صباىَتي
الفعلي يف النهوض  اإلسهاـربط الفرد دبجتمعو وتوعيتو دبأكالتو وحثو على ب الوظائف تقـو هكل ىذ

 يكونوا ملمُت بطبيعة اجملتمع احمللي الذي أفبو ولكي ينجح رجاؿ الدين يف قيامهم هبذا الدور هبب 
يعملوف بو ومأكالتو وتركيباتو السكانية من حيث اؼبستوى التعليمي والثقايف واالجتماعي، كما يصغي 

  اؼبسجد اىل مأاكل الناس ونبومهم اؼبادية والنفسية من اجل ربسينها .
العاـ اؼبسلم يف  الرأييف تأكيل  ساسياأل تظهر من خالؿ الدوردور المسجد :  أهمية 11-1-2

حافظ تربوية وتعليمية وسياسية وعسكرية واجتماعية وتعبدية  أىداؼص( كما كانت لو عهد اؼبصطفى )
تأكيل  مهمةحاليا على البعض منها و أوكل البعض اآلخر منها اىل مؤسسات أخرى وقد يضاؼ إليو 

 األميةعاـ حوؿ القضايا اليت هتم الناس ؼبا للمسجد من قدسية خاصة يف اؼبواضيع اليت تتعلق دبحو  رأي
الوبائية بينما  األمراضخبطورة  والوطنيةوترشيد االستهالؾ وتعديل القيم والسلوؾ و التوعية الصحية 

 أف إالفقط يف ربفيظ القراف واؼبمارسات التعبدية وعدـ اؼبأاركة يف حياة اؼبسلمُت ،  اآلفانكمش 
ؿ توفَت الناس وىذا من خاليف البراطها اليومي يف مأاكل  أكثرفعالية  أثبتتاعبمعيات التابعة للمسجد 
 . 2الدينية من خالؿ اؼبسابقات وصبع التربعات األعيادواحملتاجُت واؼبأاركة يف دعم مايل وغَته للمعوزين 

يف اجملالس احمللية كي يكوف على اطالع باؼبواضيع اليت تناقش  اإلماـ إشراؾكما اتت اؼبطالبات بوجوب 
وعليو يكوف على قرب من اؼبناقأات ومن التطلعات وعليو واليت ىي على صلة باىتمامات اؼبواطنُت 

وؿبل ثقتهم   يكوف مؤىل غبل اؼبأكالت اليت تواجهو اؼبواطنُت والرد على ـبتلف التساؤالت اليت يطرحوهنا
 .  3كوسيط حيادي ورابطة مهم ما بينهما

ابو تكتسب إف االستحواذ على اؼبسجد يعد مكسب مهما الف باكتس المسجد في الجزائر : 11-2
العديد من العقوؿ واآلراء واؼبواقف وقد أدركت ىذه اغبقيقة صبعية العلماء اؼبسلمُت كما أدركتها 
السلطات الفرنسية اليت حولتها اىل إسطبالت غبيواناهتم او ـبازف لذخائرىم وأسلحتهم او اىل كنائس 

 عبمعية دبثل ىذه الوضعية اؼبزرية ا شعائرىم او مزارات يروحوف فيها على أنفسهم، مل ترضى اػاـ فيهػتق
 

                                                 

 .144 ،134 ص ،اؼبرجع السابق ،علم االجتماع الديٍتؿبمد اغبسن،  إحساف 1
2
 . 132,133ص ،  4441 ، 01.القاىرة : دار الفجر للنأر والتوزيع ، الطبعة  حبوث جامعية يف اإلعالـسحر ؿبمد وىيب،  

3
 . 135 نفس اؼبرجع،  ص 
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وسبكينها من ت دية  األجنبيةمن السيطرة  األوقاؼجاع اؼبساجد وبتحرير سًت طالبة باللمساجد لذلك 
 .1الذي وجدت من اجلووالتعليمي الدور االجتماعي والثقايف 

خاصة يف مرحلة كما عرفت اعبزائر مثل ىذا الصراع عندما عرفت انتأار كبَتا للمساجد دوف تسجيلها   
الثمانينات ، آنذاؾ مل تكن دورا للعبادة فقط بل مقرات للعمل السياسي والنضايل والتنظيمي والتعبوي 

الذين اعتلوا اؼبنابر وجلسوا على كرسي الدرس  ألولئكومل تعرؼ الكفاءات العلمية و اػبلفيات الفكرية 
وقرع اؼبسؤولوف كفوؼ الندـ حُت ، عطي كاسرين لقاعدة أصلية عن فاقد الأيء ال يوبدثوف وىبطبوف  

طر وتغطي عمل اؼبسجد ، واىل حد الساعة ال زالوا واستنفرت العديد من الوزارات لتؤ مل ينفع الندـ 
  . الغرباء الدخالء أولئكيأكوف من 

جورج عندما دعى كما سجل حرص وزير الأؤوف الدينية عبد اهلل غالـ اهلل على طم نة اؼبواطنُت  قد 
اىل تزويد اؼبساجد ب ئمة أكفاء كاشفا عن برنامج أعدتو وزاراتو إلعادة تكوين األئمة مأَتا اىل " يالراس
إماما ومرشدة سيتم اختيارىم وفق معايَت مسابقة جديدة حىت ال يصار يف اؼبستقبل اىل  250أف 

مدين بناء قد كانت إحدى طموحات بو  اؼبرحلة البومدينية ، خبالؼ، 2االستخداـ السياسي للمسجد"
ألف قرية اشًتاكية وكانت ىذه القرى تتمحور حوؿ اؼبسجد ، صرح يف إحدى لقاءاتو مع الطلبة 

بالتايل:" إذا مت استخداـ اؼبسجد من اجل الدفاع عن الظلم  1972جويلية  18اؼبتطوعُت بتاريخ 
 أراد، بل 3اإلسالـ" واالستغالؿ والعبودية واإلقطاع ، ال يعود مسجد اإلسالـ ولكنو اؼبسجد الذي يدمر

  .اآلفواف يعاونو يف مسعاه السياسي كم ىو يراد منو  وإسالمهايبٍت اعبزائر ويعيد ؽبا عروبتها  أفمنو 
حبكم موقعو و  لإلماـ أعطيتقبد العديد من التسميات واؼبراتب اليت  أفيبكن  :اإلمام 11-2-1

يت وبظى بو داخل ال التقدير أفمن النخبة ، كما وظيفتو يف اجملتمع ، حبكم اؼبعارؼ اليت يبلكها فهو يعد 
فقط بل ؽبا رمزية كبَتة تتجلى يف االستأارة والقيادة  من قبيل التأريفات والتكريبات صباعتو ليس

لكل رئيس مرؤوس تنظيما  أفقد جرت العادة يف اجملتمع اغبديث ، ونواىيو  أوامرهالنصياع العديد اىل 
تلزمو ب داء الواجبات اؼبوكولة لو  إلدارةىبضع  اآلففهو  اإلماـمع  وتسهيال للعمل كذلك ىو اغباؿ
بعيد عن ،  اإلماـعلى مثل ىذا االحتواء ويعتربه وبد من حرية  يعًتضرباسبو وتراقبو عليها، يوجد من 

اؼبسيحية اليت تعرؼ تسلسال ىرميا او ما يعرؼ ما ىو موجود يف خبالؼ  وتعاليمو  اإلسالـروح 
 . 4اإلسالـابوية اىل جانب ميزة  الوساطة بُت اػبالق واؼبخلوؽ اؼبرفوضة يف بالسلطة الب

منصب اإلمامة ىو مناورة سلطوية من اجل احتواء القوى الدينية اليت قد تكوف أكثر ربكما  إحداث إف
 . من الدولة يف بعض األحياف فاحتواء مثل ىذه القوى يعٍت سبركز القوة بيد الدولة فقط

 
                                                 

1
 . 242،241،ص 4444، سنة  44.دمأق : ارباد الكتاب العرب ، اعبزء تاريخ اعبزائر اؼبعاصرالعريب الزبَتي ،  

. 549، اؼبرجع السابق، ص  الدين والدولة يف اعبزائر جورج الراسي،  2
 

. 283نفس اؼبرجع ، ص   3
  

4
 Mohamed El Battiui et Meryem Kanmaz, Op cit, 2004, p 11 .  
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بعيدا عن وظيفتو لو معٌت   اإلماـعلى اختالفهم لأخص  األفراداغبب واالحًتاـ الذي يبديو صبيع 
اذباه ىذا الأخص  ما وفره السياؽ االجتماعي من ىالة وقداسةواألخالقي ، كما أف االلتزاـ الروحي 

ودىم برضاىم بل بوالء الف اؼبكانة اؼبرموقة اليت يأغلها ما بُت الفاعلُت ذبعلو يق مهمتو أداءتسهل لو 
ىو مفهـو ؿبايد ) اإلماـ ( ، ىذا لكوف مفهـو القائد فهو الذي يوجههم ؼبا فيو مصلحتهم   وإخالص

، ىذه  1ةالكاريزميوالتعتيم ، زيادة على ذلك سبتعو دبا يسميها فيرب بالقيادة  بالالعقالنيةال يتعلق 
 رىا فيرب من تقليدية ودينية وعقالنية ، لذلك الالأخصية من القيادات قبد فيها كل التصنيفات اليت ذك

ها ، ىذا ىو اؼبطلوب من الناحية السوسيواتصالية اىل رسالت أداءقوة ت ثَت كبَتة يف  اتكوف ؽب أفعجب 
الف اؽبدؼ  موف من جهة ولألىداؼ اؼبرجوة منو" اإلدراؾ التاـ للمض ما وضعو العارفوف دبا ظبوه جانب

افة الدينية ىو ذبسيد ىذه الثقافة يف الواقع اؼبيداين وصناعة رأي عاـ تؤطره ىذه من تزويد اعبمهور بالثق
 . 2الثقافة الدينية وتتحكم يف سلوكاتو وأفعالو"

او كقائم على االتصاؿ ، وبُت  للرأيكقائد   لإلماـالف الفرؽ يظهر بصورة كبَتة بُت الطرح النظري  
يبلغ يف بعض اؼبرات اىل حد أال مهنية الذي يومي واالعتيادي اؼبردود الفعلي الذي يقـو بو أثناء فعلو ال

األبعاد ، إف موقع اإلماـ داخل شبكة العالقات االجتماعية ذبعلو اليت ؽبا وقعها السليب على العديد من 
النمط االتصايل  يبارس العديد من أنواع االتصاؿ يف مقدمتها مبط االتصاؿ الأخصي الذي يعترب 

وربديد  مدى ت ثَت الرسالة ورجع صداىاالذي يتميز بسرعة اغبصوؿ على طريقة ؼبعرفة األكثر ت ثَتا و 
مدى النجاح او الفأل أي  إمكانية وصوؿ الرسالة من عدمو  واغباجة اىل تكرارىا او تعديلها من 

 . 3عدمو
مة : كاف لإلماـ أنبية ودور كبَت يف اجملتمع كمصدر للمعلو  أهمية اإلمام في المجتمع 11-2-2

مث تبدأ تتناقص بأكل  الستُتالدينية إال أف سلػطتو تراجعت بأكل كبَت إال عند الذين يفوؽ سنهم 
سبب ظهور وسائل اإلعالـ اعبديدة اليت سهلت بوىذا  4كما أشرت إليو إحدى الدراسات  تدرهبي

لعديد من  للأباب اغبصوؿ على اؼبعارؼ الدينية متخليا عن النمط التقليدي ، كما أف وجود وتوفر ا
الشك ،  5للأباب يف اختيار سلوكاهتم الدينية أساسياكتب األحاديث والسنة والقراف شكلت مصدرا 

اليت عن طريق بعض التصرفات الدولة اعبزائرية من خالؿ مؤسستها الدينية تفطنت ؼبثل ىذه اغبالة  أف
ح حُت سعت بعض صالة الًتاوي أداء أثناءخاصة يف شهر رمضاف ومناسبايت تظهر بأكل موظبي 
السنة واعبماعة اىل تأكيل بعض اغبلقات اليت سبيزىا عن  أىلسلفية او من  أهنااعبماعات اليت تقوؿ 

 بذلك  تريد وك هناغَتىا يف قراءة القراف اىل جانب تبنيها بعض الفتاوى الغريبة عن اعبزائر والفقو اؼبالكي 
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واالنًتنيت كمحاولة اؼبضغوطة  واألقراص األشرطةالكتب و التعبَت عن وجودىا الذي صنعتو من خالؿ اؼبطويات و 
 . ، وإحراج لإلماـ ومن يبثلوتستدعي تسليط الضوء عليها 

تزعم حلقات الدروس اليت اىل ب داة صالة اعبماعة يف اؼبسجد  ابتداءيقـو اإلماـ بالعديد من األدوار 
عقد القراف كما هبيب عن اؼبسائل األخالقية  يف أداء العبادات وصالة اعبمعة اىل تتناوؿ اؼبسائل الفقهية

 .1كما انو يقـو بتقدمي نصائح فردية وصباعية حوؿ طرؽ العيش اؼبثاليةالدينية اليت تواجو اؼبؤمنُت  و 
واف كانت موجودة يف  وظائف كما ىي للقس كالدخوؿ إىل السجوف و اؼبستأفيات ال توجد لإلماـ 

وىي دبثابة مراجعات فكرية وتربوية للذين كاعبزائر  باإلرىابمى بعض البلداف العربية اليت عرفت ما يس
كما يقوؿ ابراىيم   دبسعاه وتصوره ، فهو يقـو وإقناعهمدؾبهم فيو  إلعادةمرقوا عن اجملتمع كمحاولة 
يؤدي دور اؼبقنع بطبيعة اغباؿ ويعرؼ انو يؤديو ،ردبا  وإعالميككل معلم "سعد عن القيادات تعمل 

ما يعلمو ألنو يسعى اىل  لسياسي او عامل الالىوت نفس دوافع عامل الطبيعة يف تعليمتكوف للمنظر ا
 األساسيةىي اؼبهمة  واإلشراؾ اإلقناع، ؿباوالت  2صحيحة" أهنايأاركونو معتقدات يرى  جعل اآلخرين

ا كبَتا او تتطلب جهد واألنظمةدبواضيع حساسة هتدد امن واستقرار البٌت  األمرتعلق  إذاخاصة  لإلماـ
اجري دبدينة  ا ما أكده استطالع الرأي الذي ذ،ىومتواصال وصربا صبيال كما ىو اغباؿ مع التنمية 

أف حضور شخصية دينية او سياسية يـو األحد بالكنيسة لو ت ثَت أعمق من  كوتونو حيث كأف
كلمة واحدة من اإلماـ   ؾتًت باؼبائة لدى اؼبتلقُت ، فقد  14األخبار التلفزيونية او اإلذاعية بنسبة قدرة بػ 

 .واؼبقاالت الصحفيةاو اؼبسؤوؿ اثر بليغا ال زبلفو العديد من األشرطة الوثائقية واألرقاـ اإلحصائية 
وظيفية  باإلماـالذي اشرنا اليو سابقا مل يتوقف عند ىذا اغبد بل انيطت  لإلماـاحتواء الدولة  إف

يبُت يف  فيها، ليف  األوضاعدولة واليت تتغَت كلما تغَتت بعض ايديولوجيات الايدويوعبية تتجلى يف سبرير 
 .ها اؼبتطوعوف بإرادهتم او جبهلوإماـ متطوع خاصة بعد األزمة اليت أحدثمواقفها وقلما قبد  األحواؿكل 

 ،اغلبهم من قطاع الًتبية والتعليمغَت مسجل كما أف  قبد إماـ متطوع فاآلف قلما األسبابمهما كانت 
بوزارة الأؤوف الدينية ليس ؽبم انتماء واضح   ؾبرد موظفُتيف بعض األئمة الرظبيُتوجد من يرى ي

 األصناؼ أكثرالوظيفة واؼبرتب الأهري وىم  إال اإلمامةليس ؽبم يف  إلحدى االذباىات او التيارات 
يعتربوف كرسالة بقدر ما   اإلمامة إىل ينظروفال نظامها الداخلي وحفاظا على  اإلدارةتنفيذا لتعليمات 

 . 3او شركة وطنية إدارةكموظف يف   اإلماـ
 الوظيفية.يسمى الفاعلية  ىذا ما واؼبهنية،االلتزاـ  اإلداريةىذا ىو اؼبطلوب من الناحية 

على  الت ثَتيف  الرأيمكانة قادة  أنبيةاالمربيقية  ها االجتماعية ومن خالؿ حبوثالوظيفية لنظرية ل تبُت قد
 فهي وتقليد من اعبماىَت  إعجابىالت وصباىَتية فهم ؿبل و من قدرات ومؤ ؼبا يتمتعوف باعبماىَت 

 
                                                 
1
 Ipid,p 24 . 

 . 204، ص السابق اؼبرجع، اإلنسايننظرية القوة يف االتصاؿ اظباعيل سعد،   2

3
 . 444 ص،  1.بَتوت : دار النهضة العربية ، طعلم اجتماع الًتبية، ظبَتة اضبد السيد 
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وسائل االتصاؿ دعت ىذه  النظرية اىل فتح ولذلك او دمى مسرحية تؤمر فتنفذ  ليست آالت
، ليس اؼبراد اإلبالغ بل 1 إبالغها ؤالء القادة لنأر الرسائل اؼبرادؼبثل ىوغَتىا قنوات من ي اىَت اعبم

 ه فيما سبق.انظرا للرصيد الكبَت الذي بين الت ثَت ذلك

سنحاوؿ التطرؽ اىل ركزيتُت اثنتُت ؽبذا اؼبفهـو األوىل تتجلى يف اؼبضموف أال وىو  الرسالة : 11-3
اغبامل ؽبا أال وىي اللغة وعن العالقة اؼبتفاعلة فيما بينهما يف شقهما  أياػبطاب والثاين يف الوسيلة 
 اعبزائري ربديدا.النظري واؼبلموس يف اغبقل 

موعة من الدالالت واؼبعاين اؼبوضوعة يف نسق رمزي، تعد الرسالة ؾب مفهوم الرسالة الدينية : 11-3-1
أدوات ضبط لتدعيم  أيضاتسعى اؼبؤسسة الرظبية الدينية بًتسيخها من خالؿ أدوات تربوية كما تأكل 

 ة .اؽبرطقات الفرديأرثوذوكسية العمل الديٍت الرظبي يف مواجهة 
ادة وكالمو غَت قابل ىي رسالة مصدرىا اهلل و اهلل يبلك القدرة والسيطبيعة الرسالة الدينية :  11-3-2

.كما يرى فيو  2اغبقيقة أنااغبقيقة وىذا ما قالو اؼبسيح عليو السالـ  ىو ألنووالتحاور الديبقراطي  للنقاش
، كذلك يكفر اإلسالـ " خالص خارج الكنيسة ال يوجد" البعض انو خطاب حتمي وتطرؼ كمقولة 

وىو يف دينا فلن يقبل  اإلسالـالقراف الكرمي ) ومن يبتغي غَت  آياتكل من ال يدين بو وىذا موجود يف 
 . 3(االخرة من اػباسرين

بل يصنع اجملتمع ككل ويعاد  واألفكاروتصنع القيم  األخرمن خالؿ ىذه النصوص تتحد اؼبواقف اذباه 
ة ال ذبعل ؾباؿ للأك مكاف فنحن ضمن طور ذباوز اغبق واغبقيقة اىل اليقُت ترتيبو وتنظيمو بطريق

 .واالعتقاد والتسليم النهائي الراسخ 
ىذه النزعة تعكس سلطوية يسميها ميأاؿ فوكو بسلطة اػبطاب فسلطة اؼبتكلم فوضت لو من قبل  

هبا ، ذلك التفويض هبعل  ، مًتفعة عن التجربة البأرية كيف ال وىي اليت خلقتها وتعتٍت4جهة معينة
اؼبفوض يتكلم ب روبية واسًتساؿ مطلق والسبب يف ذلك " االعًتاؼ بو كخطاب نفوذ وسلطة ، ىذا 

ولنا يف  5ضمن شروط خاصة'' إاليتم بيسر وسهولة  االعًتاؼ الذي يصاحب بالفهم او بدونو ال
ة النفسية للمتلقي وللمرسل وعظ الديٍت ودروس األساتذة أمثلة على ذلك وذلك بسبب التهيئخطب ال

 الثقة منحو مثل ىذا الدور يعٍت  أفاؼبسرحي ، كما  يؤدي ما يسميو باؼبنولوج أفاليت ربتم عليو حسب بورديو 
 
 
 

                                                 
1
 www.archipel.uqam.ca/3502/1/M9643.pdf , Jean Clotaire Boco , Op cit, p49, 50  

2 Ipid, p 52. 
3

 . 85سورة اؿ عمراف اية  
4

ر: .اعبزائ 2442 ديسمرب-ماي 41-43 ،عدد ؾبلة انسانيات، 93 اىل 22ص  بُت اللغة واػبطاب واجملتمع مقاربة فلسفية اجتماعية" منالزواوي بغورة،  
  92 مركز البحث يف االنًتوبولوجيا االجتماعية والثقافية ، ص

 . 53، ص  نفس اؼبرجع 5
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خطاب شرعي وقانوين  إنتاجقدراتو مهاراتو اليت تستطيع  وإمبافيو وىنا ال نقصد بالثقة األخالقية فقط 
 . 1لقواعد النحو و الصرؼ...(") خاضع

نالحظ ىنا نوع من اآللية اليت يتأكل فيها اػبطاب كمنتوج بُت النص وما اظباه أيضا فوكو بالتأكيلة  
اػبطابية وىي عبارة عن ؾبموعة أفراد يأغلوف مواقع معينو ؽبم نفس اؽبدؼ ويواجههم نفس اؼبصَت كما 

، وال  اللغةابية عن طريق عامل ؼبنتجاهتا اػبطىذه اعبماعة ، تسوؽ  iيعترب ىؤالء دبثابة وسائط ثقافية
اللغة اليت تضطلع هبذه اؼبهمة ىي العربية لغٌت قاموس مفرداهتا و ألهنا تعرؼ انتأارا بُت  أفشك 

استعماال داخل السلطات الرظبية، كما أهنا برأي اركوف تستمد قوهتا " من  األوساط العربية و األكثر
طاقة ىائلة وقدرة على اغبأد يصعب  أهنا. واغباؿ كذلك ا..ػادة العليػالطابع التيولوجي احملدد للسي

الروحية  القياـ بالواجباتالبعض يرى يف ىذه القوة ضعف حيث اختزلت اللغة اىل  أف إال،  2ذباىلها"
باؼبعرفة العلمية يف صبيع  بينما الواقع اؼبعيأي يفرض على األفراد أف يعرفوا لغات كسب اػبربة والتمتع

 . 3اجملاالت
ثَت من يتهم اللغة العربية كقوؽبم أهنا لغة جامدة ومل تستطع اؼبضي قدما لتواكب تطور العلـو الك 

ال  هورنباخ، إال أف  4واؼبعارؼ " ألهنا لغة سلفية جامدة تتطلع اىل الوراء بدال من أف تتجو اىل اإلماـ "
ة عن مواكبة عصر التقنيات ليست ضعيفة البتة وال عاجز " يأاطر ىذا الرأي، فاللغة العربية يف تصوره 

مورة ومل تكن فقط لغة شعر فالتاريخ يرشدنا اىل أف اللغة العربية كانت لغة األكثر من ثلث سكاف اؼبع
 .5 "بل كانت لغة الدين والعلـو والفنوفونثر 
الذي يدعم ت ويل اػبطاب اػباص  system عرؼ دي سوسَت اللغة "بالنظاـ مفهوم اللغة :  11-4
نظاـ افًتاضي لالتصاؿ الصرؼ جملتمع لغوي ىذا  أهناعلى  أيضاكما عرفها    6اعة معينة"صب إطاريف 

اللغة ليست كل ما يكتب  أف، كما ومستقل عنهمبينهم ،  ؾ لدى صبيع أفراد اجملتمع ومأًتؾالنظاـ مدر 
اللغة  الرسم وغَتىا ،واف كانت ىو لغة كاؼبوسيقى و إشارةاو يقاؿ ف ي عمل وبمل داللة او رمز او 

ىي كل ما قبده بطريقة ثانوية "  ا كما يعرفها القاموسالهنأكثر ت ثَتا وديناميكية من سابقاهتا ، اؼبنطوقة 
 على سلسلة منفصلة بُت والتصويرية كما أهنا أداة تواصلية تنقسم  يف كل لعبة اغبركات التفسَتية ويف الأبكة 

 
                                                 

 . 56، ص نفس اؼبرجع 1
 . 122ص ،السابق  اؼبرجع، "اػبطاب والت ويل " سلطة السياسة وسلطة النص"نصر حامد ابو زيد،   2

3
الذي اخذ منو اؼبقاؿ  االلكًتوينمداخلة لعمار بوحوش بعنواف لغة التننمية وتنمية اللغة .اؼبوقع   

http://www.voiceofarabic.net/index.php?option=com_content&view=article&id=960:-1-&catid=69:2008-06-07-10-

51-04&Itemid=452  41:14  على الساعة

 . 157، ص  1994القاىرة : مكتبة اػباقبي ،  . دراسات وتعليقات يف اللغةرمضاف عبد التواب ،   4
5
 . 06، ص ، ديسمرب ، وزارو الثقافة واالرشاد القومي ، دمأق  178، ؾبلة اؼبعرفة ، عدد  اللغة العربية والعصرصفواف اؼبقدسي ،   

 .  14،ص  1996،  1.تر : عبد الوىاب ترو ، بَتوت: منأورات عويدات، طسوسيولوجيا اللغةبيار اشار،   6

http://www.voiceofarabic.net/index.php?option=com_content&view=article&id=960:-1-&catid=69:2008-06-07-10-51-04&Itemid=452
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فيو أي ) اؼبعٌت( اللغة ىي نظاـ تعاقدي ذا  ما ىو منتج وما ىو اتصايل وماىو تفكَتي او مفكر
  .1دالالت ومدلوالت  

ا اؼبفهـو نعرض التعريف التايل" اللغة ىي نظاـ من الرموز ، ىي سلوؾ اتصايل ذوكتعريف شامل ؽب
صروبة وأخرى ذاتية وجدانية ضمنية واالتصاؿ السليم القائم على  الأاريةينطوي على معاين موضوعية 

بُت األشخاص واعبماعات يستلـز الوعي باؼبعاين اؼبختلفة الكامنة وراء الكلمات  الفهم اؼبتبادؿ
 2والعبارات وتوظيف الكلمة يف خدمة السلوؾ االتصايل"

مأكلة يف صَتورة تارىبية واجتماعية مؤسسة يف بنية منفصلة كما وعليو يبكن اعتبار اللغة نظاـ مستقل 
بو  تت ثربيد كل من يتحكم هبا دبا يف ذلك اػبطاب فهي  وأداة ةآلييبكن اعتبارىا تزعم البنيوية ، كما 

 كما تراىا الوظيفية.تصنع السلوؾ او يصنع هبا   وبكل الفاعلُت يف اجملتمع 

قد أوجدت اللغة اغباجة والرغبة وستبقى خاضعة لنواميس اغبياة يف تطورىا أهمية اللغة : 11-4-1
داة تواصلو إهنا ابتكار مزدوج األثر إذ ىي أداة االتصاؿ وأداة ذلك أهنا ذاكرة اجملتمع ويف الوقت ذاتو أ

التسجيل تعمل بواسطة التعميم والتجريد على تثبيت اؼبعرفة يف االدراكات وتسمح ؽبا بتطور ال حد لو 
أننا حُت نقوؿ اإلنساف فإننا  Tristes tropiquesيف كتابو األفاؽ اغبزينة  لوفيس ستراوسيقوؿ 

 . 3نعٍت اللغة فإننا نقصد اجملتمع نعٍت اللغة وحُت
وهبذا عدت جزءا من اؽبوية االجتماعية سبتلك القدرة على مقاومة كل أساليب اإلقصاء او اغبد من 
االنتأار والتطور ذلك أهنا خاصية مهمة تساعد على التعلم وزيادة اػبربة اؼبأًتكة يف خربات اآلخرين 

مع وظيفتها األساسية يف أهنا لساف اجملتمع وظبة من ظباتو سواء اػبربات اؼباضية او اغبالية تتكامل 
 الوطنية .

 نذكر :  وظائف اللغةومن 
 . 4الوظيفة التعبَتية : وىي وظائف داللية وتأمل التعبَت عن األفكار وسائر العمليات العقلية اؼبركبة 1
 الوظيفة التواصلية او التبليغية وىي وظائف اجتماعية  2
: "إف النقطة األساسية اليت تتمركز  تشومسكييقوؿ ة : ىي وظائف لغوية صرفة، الداللالسياؽ و  3

، وىي اليت  5حوؽبا الدراسات األسلوبية ىي اؼبظهر اإلبداعي للغة حىت على مستوى االستعماؿ العادي"
 .اليت تتعلق بالصوت واؼبفردات والبالغة واليت كانت اىتماـ العديد من العلـو اللغوية واللسانية 

 
                                                 
1 André Akoun et Pierre Ansert .Op cit .p 303 . 

2
 . 101 صالسابق ، اؼبرجع ، نظريات االتصاؿ مي العبد اهلل، 

 . 80، ص  1983، افريل ، وزارة اعالـ الكويت ،  293، ؾبلة العريب، عدد  رنسالوفيس سًتوس عميد البنائُت يف فاضبد ابو زيد ،  3
من ص انبية اللغة ووظائفها يف عمليات التواصل " قراءة يف كتاب مدخل اىل التحليل اللساين: اللفظ الداللة،السياؽ للعريب قاليلية" عبد القادر شرشار،  4

 62ص .اعبزائر: مركز البحث يف االنًتوبولوجيا االجتماعية والثقافية ، 2002ديسمرب -ماي 18-17،ؾبلة انسانيات ،عدد   68اىل  59
 . 63ص  ، نفس اؼبرجع 5
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ؼبرونة اليت سبتاز هبا اللغة ذبعلها مسايرة لكل تطور وتقدـ وذلك بتحديث مفرداهتا لكي تسهل عملية ا 4
، ىذا االتفاؽ من ش نو تسهيل التفاىم ما بُت تسمية كل ما ىو جديد ، ىكذا يصبح متفق عليو 

 الناطقُت بتلك اللغة ملبية لكل حاجاهتم .
'' توجد السوؽ يكوف كما عرب عنو بالوصف اآليت :  إف قياـ مثل ىذاالسوق اللغوية :  11-4-2

السوؽ اللغوية عندما ينتج شخص ما خطابا موجو للمتلقُت قادرين على تقييمو وتقديره ومنحو سعرا 
معينا والسوؽ اللغوية شيء ملموس جدا وؾبرد جدا يف آف واحد ، فمن الناحية الواقعية تعترب  السوؽ 

دبثابة ؾبموعة من اؼبتحاورين الذين يأغلوف مناصب عليا اىل ىذا  إهنا، وضعية اجتماعية رظبية مطقسنة 
تجلى من خالؿ تفمعايَت الربح يف ىذا السوؽ ال  وعليو  1اغبد او ذاؾ يف سلم الًتاتب االجتماعي"

يف القدرة على الرباعة يف التسويق اليت تتجلى عن طريق  وإمبايف التواصل  األثرالقدرة على االتصاؿ او 
ك بنية مًتاصة من حيث العبارات واعبمل تنهل وتنوع من صبيع احملسنات اللفظية والبديعية لتعطينا حب

اؿ ما يسمى باإلستماالت العاطفية ػيف األخَت ما يسمى بالبالغة اىل جانب ىذه البالغة هبب استعم
لعرض و الطلب او رديئة زبضع ؼبنطق السوؽ يف اكالـ ذو جودة عالية يف األخَت  تعطيك لوالعقلية 

 .  والنوعية والكمية 
توضح اػبريطة التعبَتية للجزائر ثالث لغات متعايأة االمازيغية  :الواقع اللغوي بالجزائر 11-5

 . 2بلهجاهتا اؼبختلفة واللغة العربية بنوعيها الفصحى والعامية واللغة الفرنسية
لعريب وخصوصا يف اعبزائر دبناطق االوراس ىناؾ العديد من ىذه اللهجات يف اؼبغرب ا:  اللغة االمازيغية

، قد سعت الدولة اعبزائرية يف السنُت األخَتة اىل توحيدىا يف لغة اىل التوارؽ والقبائل واؼبزاب إضافة
ؿ واحدة وطنية شبو رظبية وذلك عن طريق التعليم يف بعض اؼبدارس ويف التلفزيوف والراديو من خال

 .األخبار والنقاشات واإلعالنات
: ىي اللغة الرظبية يف اعبزائر ودعامة من دعائم الأخصية الوطنية ، وىي لغة  للغة العربية الفصحىا

العامية فهي'' اللغة  أما،  ؿبدد بويوجودىا ينحصر يف سياؽ لباؼبثقفُت والتواصل الفكري والثقايف 
وؼ بالعمل ، كما وضع اؼبأًتكة'' فتستخدـ يف اؼبوضوعات اليومية ويف اؼبنزؿ والعائلة والوسط اؼبوص

عليو  اللغة اؼبتفصحة أو اللغة اػبليطة بُت اللغة العربية والعامية  أطلقربت ىذا العنواف  آخرصنف 
 . محمد يحياتنباللغة الوسيطية وىي من ابتكار  أيضاوتسمى 

ث بقت لغة ، حي إداراهتا : تبوأت ىذه اللغة مكانة يف الدولة اعبزائرية ويف مؤسساهتا و اللغة الفرنسية
تعبَت عن  أهنااستعماؽبا اؼبتجدد كوهنا لغة حية لغة التكنولوجيا والعلم كما  أفمكتوبة ومنطوقة كما 

  االرتقاء والتميز .
 

                                                 
 . 50، ص السابق اؼبرجع ، بُت اللغة واػبطاب واجملتمع مقاربة فلسفية اجتماعيةالزواوي بغورة،  1

 2 مبارؾ بن ؿبمد اؼبيلي ، تاريخ اعبزائر القدمي واغبديث.اعبزائر: الأركة الوطنية للنأر والتوزيع، 1976 ،ص 212 .
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أما اآلف فاالتصاؿ اللغوي يف السياؽ االجتماعي اعبزائري يؤشر اىل ربوؿ بنيوي ظبتة األساسية االزدواج 
ية بالعربية والعربية بالفرنسية والسبب يف ذلك ما تقتضيو اغبالة والتداخل اللغوي حيث اختلطت الفرنس

 .االتصالية لكل فرد 
على مستوى األفراد و اعبماعات و اؼبؤسسات ومن مظاىر االزدواجية اػبطب  نراىا يومياىذه اغبالة 

 آخرفرد اىل السياسية و األحاديث يف اؼبواضيع الرظبية او التعليمية واؼبسرحيات والرسائل الأخصية من 
 ويف كل حلقة او صالوف او مدرج او قاعات ؿباضرات .ويف اؼبدرسة واعبامعة واألسرة 

بأكل خاص حبكم واعبزائر  بأكل عاـ اؼبغرب العريب ارتبطالسياسة اللغوية في الجزائر:  11-5-1
الصالت العنيفة ، من تلك  أجنبيةمغلبها متوسطية ؽبا لغات  أجنبية أطراؼموقعها اعبغرايف بعالقات مع 

وبدخولو رفض العربية وألغاىا اليت فرضت عنونة على الأعب اعبزائري ىو االستعمار الفرنسي والذي 
فرنسية ،   أظباء األماكنعلى العديد من  أطلقفيا بذاهتا حيث لجغرال مفرنسا حىتفرنسية ال توللغ رسىوأ

حىت بداية سنة فرنستهم لغة وثقافة من اجل  لألىايلبربامج التدريس اليت وضعت  أيضاكما استعاف 
، ولكن بعد ؾبيء االستقالؿ تغَت الوضع، كما أبدى  أجنبيةاقر بتعليم العربية يف اؼبدارس وكلغة  4421

باللغة العربية بفضل الزوايا واؼبساجد اليت  الكولونيانية أثناء تلك الفًتة شديداسبسكا اجملتمع اعبزائري 
مراكز تعليمية  مأكلتاحيث بقيت منتأرة يف مناطق عديدة اشئة من لغتهم دورا فبيزا يف سبكُت الن أدت

 .الوطٍت  اغبسبدورىا يف تعميق  أسهمتوشبو مدارس 

م سستو من خالؿ  لذلك جرى التكريس ؼبأروع التعريب و، إيديولوجيةاللغة سبارس وظيفة  أفالشك 
 أكثرالأرعية وخلق ثقافة  إضفاءاتساع للتواصل من اجل  أكثراؼبدرسة ىذا من اجل تكوين ؾباؿ 
سياسة  أفا يبكن القوؿ مواغبفاظ على الوحدة الوطنية ، ك أيضاذبانس وتوافق ومن اجل بناء الدولة 

 عليها اؽبالة القدسيةزيد شرعية اكرب على العربية  وإلضفاءالتعريب ىي ضمن االذباه القومي العرويب ، 
العربية  األمةيف ت سيس  أكثرر العرويب والتيار العربوفوين شرعية لغة القراف وبالتايل يكسب اػبيا على اهنا

ة الأرعية القدسية ىكذا كانت اعبزائرية الدولة اؼبستقلة اليت ذبد اىل جانب الأرعية الثوري اإلسالمية
 التعددية ىي أفاللغوي يف حُت  األمنبة اغباكمة هبذه الطريقة ربارب التعددية اللغوية وتثَت فوبيا النخ

الميثاق الوطني  أف إال، نية اؼ هبذا التعدد يعزز الوحدة الوطالتنوع الثقايف واالعًت  أشكاؿشكل من 
اػبيار بُت اللغة العربية ولغة أجنبية أمر غَت وارد البتة أف  ورأى لألحاديةكرس   1986 الجزائري لسنة

  فيما يتعلق باحملتوى واؼبناىجإالوال يبكن أف هبري النقاش حوؿ التعريب بعد اآلف،  وال رجعة يف ذلك،
باللغة  معًتؼ 3األحادية من خالؿ اؼبادة ، دستور ما بعد  4441فيما بعد دستور  لي يت،  واؼبراحل

 ) .االمازيغية )اللغة العربية ىي اللغة الوطنية والرظبية... وسبازيغت ىي كذلك لغة وطنية
اللغة الوطنية احملافظة على ىوية ىذا الوطن العربية  منها كي تكوف وأريدهبذا الأكل دسًتت اللغة العربية 

القنوات الفرنسية   أف إاللغة القراف واجملاىدة ضد االستعمار وما بقى منو من فرنكوفونيوف  واإلسالمية
 الفرنسية لغة واف بقت نوعا ما ذبلب ظبع وبصر اؼبأاىد اعبزائري  ك قطاببقت   إعالـكوسائل 
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ها ربمل رمز االستعمار ، حين أذىاهنمسبب ظروؼ تارىبية اال اهنا تبقى يف اعبماىَت الأعبية وىذا ب
دعائم  إرساءمت  4431وحىت سنة  ، bilinguismeاالزدواجية اللغوية  أيضاعرؼ اجملتمع اعبزائري 

 .مدرسة وطنية معربة بالكامل مع تدريس اللغة الفرنسية يف السنة الثالثة ابتدائي خاصة اؼبواد العلمية 
الفرنسية تراجعت بصورة كبَتة يف قطاع التعليم واف بقت موجودة يف قطاع التعليم العايل  أفالحظ اؼب

 اإلعالـمستعملة يف العديد من مؤسسات الػدولة االقػتصادية والػمالية ووسائل  أيضا أهنا إالوبصورة كبَتة 
 أيضا أكدتوىذا ما ن القطاعات اجملتمع ال هبد حرجا يف استعماؽبا يف كثَت م أفبل واجملتمع ككل كما 
  .يف العديد من مقاالهتا  بخة طالب االبراهيمي

اإلصدارات الدورية الفرنسية دبا ضبلتو من مظاىر اإلهبار شكاًل ومضمونًا عامل جذب كبَت  قد شكلت
ة للأباب اؼبراىق، كما وجد الدارسوف بالثانوي واعبامعات أنفسهم مضطرين إىل استيعاب اللغة الفرنسي

إلعداد حبوثهم حيث كاف االعتماد كبَتًا على اؼبراجع الفرنسية اؼبختصة يف كل اجملاالت ومل تكن أبًدا 
مس لة اغبصوؿ عليها سبثل يوًما مأكلة لوجودىا يف اؼبكتبات بكميات وفَتة وب شباف رخيصة. فكاف من 

لتضيع بذلك جهود سٍت « ربُتمع»أكثر منهم « متفرنسُت»أثر ذلك أف أفرزت اعبامعة اعبزائرية خرهبُت 
 .الدراسة األوىل يف التعريب 

 أرادتضمن مأروع الثورة الثقافية واليت  أتتيدؿ على فأل سياسة التعريب يف اعبزائر اليت  الوضعىذا 
وما يسمى العلـو االنسانية قطاع القضاء  إالو الأركات فلم يعرب  واإلداراتتعريب اؼبؤسسات 

اللغة االمازيغية لتطالب بوجودىا بعد االنتأار الواسع  أتتتعرقل ىذا اؼبأروع اىل  إضافةواالجتماعية 
ل ػن العمػلتلىب ىذه اؼبطالب ملغة وطنية ،  إلدراجهاؽبا من خالؿ العروض الفنية واؼبطالب السياسية 

ف بطبعة وأصدر القراكلغة باؼبدرسة واعبامعة اعبزائرية   ا هب أعًتؼو كلغة وطنية وري الذي اقرىا  ػالدست
 . أطيافهاللحفاظ على اللحمة االجتماعية واؽبوية اعبزائرية بكل  أتت، كل ىذه العمليات  1امازيغية

 
 : واقع الخطاب المسجدي في الجزائر -11

 
علمية تتم صياغتها لغويا من خطبة  أعماؿىو كل ما يقدمو اؼبسجد من  أؼبسجديكاف اػبطاب   إف

نوع من  إحداثختلفة اؼبتعلقة باؼبناسبات وغَتىا فبا يهدؼ اىل اعبمعة اىل درس اعبمعة اىل الدروس اؼب
الت ثَت يف رواد اؼبسجد ووبدث نوعا من التغيَت يف ؿبيط اؼبسجد باعتبار اؼبسجد ىو اؼبؤسسة اليت تنتج 

توحيد الرؤية و خلق االنسجاـ وتوحيد اؼبرجعية وترتيب سلم  اىلاغبثيث دائما و سعيو ،  2ىذا اػبطاب 
 وتصحيح وحفظ اللغة العربية وجعلها وسيلة للتخاطب وشحذ اؽبمم  األفاؽوتوضيح الرؤية وفتح القيم 

 
                                                 

  اعبزائر –علي بعورة  بقلم 12:15ىػ الساعة  1431-2-5اؼبوافق  -ـ  20/01/2010 1
http://www.almarefh.org/news.php?action=show&id=4393 41:24 على الساعة . 

 . 12، ص السابق اؼبرجع،  راىن اػبطاب اؼبسجدي واؼبرجعية الدينية الوطنية مرزوؽ العمري، 2
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ىذا ما  اؼبًتاكمة او الطارئة األوىاـوالثقافات وتقدير اؼبصاحل وربرير العقوؿ من  األممطرؽ التبادؿ بُت 
 أثقلاىل كفاءات  ربتاجيلة كل ىذه الواوات الثق  1وزير الأؤوف الدينيو ويكرره يف كل اؼبناسبات يقولو

يف تقدير البعض اؼب موؿ او اؼبرجو او اؼبثايل ، الف ىذا اػبطاب ال يزاؿ عاجزا وقاصرا عن ىذا منها ، 
وبعد من مالمسة الواقع اؼبعيش فبا  األداءدين يف اليـو من تاىل ما نلحظو  إضافةوعي كل اؼبستجدات 

 .2ىبل بالدور الرسايل للمسجد 
يب تلك اؼبستجدات اليت سبتاز بالتعقد والتأابك مابُت العديد من الفروع او تصو  حليلفما بالك بت 

العديد من اؼبنظومات والقطاعات يف ىذا البلد الغٍت  أصلحتكما   إصالحو، وبالتايل هبب  واجملاالت
ضرورة  أؼبسجديترقية اػبطاب ، وعليو تعد  باألثريبالثقافات واألفكار اؼبنفتح على العصري اؼبتمسك 

، اختبار قباحو وشرط عملو مقدر يف  ت طَت اجملتمع  من اؼبرجعية الأرعية والوطنية ومستمرة ملحة 
، بعيدا عن كل مزايدات او توليفات دائما تدعي امتالكها للنص 3واللسانية والثقافية اعبزائرية اػبالصة 

 وبدعة ويف النار . األصح واالقـو وما عدى ذلك فهو ضاللة
 وإهبادحدي اغبقيقي ؽبذا اػبطاب ىو اغبفاظ على جزائرية ىذا البلد وما ربتويو من تقاليد اهبابية التإف  

وذلك مع القضاء على كل القيم الضارة والغَت ؾبدية  اإلسالـقيم جديدة تتماشى ومقاصد الأرع وروح 
تمع دافعة بو اىل ؿبافظة بذلك على أصالة وشخصية اجملمن اجل ربقيق التقدـ والتنمية االجتماعية 

 .4االذباه العقالين يف النظر اىل القضايا من خالؿ منظور علمي دقيق 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 

                                                 
، صبادي االوؿ 05، العدد 07اىل ص  03اؼبسجد يسًتد وظيفتو لينهض دبهامها الدينية واالجتماعية من ص ابو عبد اهلل غالـ اهلل ،ؾبلة رسالة اؼبسجد ، 1

 . 05، ص  2009ماي  / 1430
ؾبلة رسالة اؼبسجد ، العدد اػبامس من السنة السابعة ، صبادي االوؿ ، 37إىل ص  28اآلليات اللسانية لًتقية اػبطاب اؼبسجدي من ص  خاين ؿبمد، 2

 , 28، ص  05العدد  2009ماي  /1430
 . 30ص ، نفس اؼبرجع  3
 . 148،  147، ص السابق اؼبرجع ، وقضايا مفاىيم :االجتماعية التنمية علي الكاشف، 4 
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 خاتمة: 
 
 
 
 
 

شك أن التنمية ليست منحىن بياين متصاعد على ورقة مليمرتيو ، ىو منحىن يعرف الكثًن من العوائق ال 
والصعوبات واملراحل اليت تزيده رشدا وحكمة كذلك كان الرسم البياين للمثال اجلزائري الذي أراد التنمية 

بالعديد من املطالب  8811أول انفجار هلا سنة يف شق أو اجتاه واحد لتفاجئو جبهة اجتماعية كان 
والتصورات، سارعت حينها السلطة إىل بعض احللول اعتربىا البعض أهنا سياسوية وال زالوا ثابتٌن على 
ىذا الرأي ويصفون كل ما تنجزه السلطة وتقرتحو انو سياسوي مبثابة مسكنات او مهدءات ملرض ال 

 تعرف علتو وال عالجو.
ىذا ال مينعنا من القول أن السلطة يف اجلزائر أقرت العديد من احللول التنموية واستطاعت جتاوز الكثًن 
من املشاكل املعقدة والعويصة من بينها امللف أو املوضوع الديين والذي وان عرف يف فرتة ما إمهال أو 

الدينية وتنميتها بنية ووظيفة ،  غفلة ، إال أن ىذه الغفلة قوبلت بفطنة جتلت يف إعادة تأطًن املؤسسة
خطابا وممارسة، لغة وفعال، الن التكلم على ىذا امللف يعين التكلم عن ملفات أخرى تتقاطع معو 

   أحيان وتنفصل عنو أحيان أخرى ، فيها األمنية والسياسية والثقافية واالتصالية .
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 مقدمة: 
 
 
 
 
 
 
 
 

إن كان لكل موجود عناصر أساسية وثانوية داخلية وخارجية مكونة له ختضع لنظام يقوم بتوزيع الوظائف 
 عليها ومراقبتها وتقييمها وتقوميها ، فكذلك اجمللة ال خترج عن تشييء دوركامي وجتسيمه للمجتمع .

سنحاول من خالل هذا املبحث أن نعطي صورة فوقية إمجالية عن أهم املكونات األساسية للمجلة دون 
التعمق وبعرض لبعض الكلمات املفتاحية واجلداول والرسوم البيانية اليت هي مبثابة مدخالت متكننا 

 الحقا من القراءة املعمقة واملفصلة . 
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 التعريف بمجلة رسالة المسجد :  -1
 

ىي رللة تصدرىا وزارة الشؤون الدينية واألوقاف كالعديد من اجملالت اليت كانت تسهر على إعدادىا 
مث مع مولود  المعرفةمنذ توفيق ادلدين الذي كانت تصدر وزارتو رللة  الوزارة وكأهنا لساهنا اليت تنطق بو

أما اآلن فالوزارة لديها رللتُت اثنتُت األوىل ىي الثقافة اإلسالمية  ، األصالةقاسم نايت بلقاسم مع رللة 
عدد ذلذه اجمللة يف مجادى  أولها ، حيث كان تبصدد دراس والثانية رللة رسالة ادلسجد واليت ضلن اآلن

كتعبَت عن انطالقة من شأهنا احلذر  ( 0)  والذي محل الرقم م 4002 ىـ جويلية 4141 األوىل
 األولالصفرية ىي تعبَت عن العدمية ، والقصد من وراء اجمللة نلتمسها من ادلشرف  القيمةن والتجريب أل

 إصدارىا واألوقافوىو الوزير : " رسالة ادلسجد ىذه الدورية اليت تزمع وزارة الشؤون الدينية  االعليها 
التوجيو الديٍت حبيث ادلساجد وخطبائها واىل كل العاملُت يف حقل  أئمةاىل  أصالشهريا ، وىي موجهة 

وبالنماذج ادلختارة من خطبهم  وأفكارىم بآرائهمتكون مهزة وصل بينهم يلتقون على صفحاهتا 
توفر ذلم مادة ثرية مقبولة سبكنهم من ذبديد معلوماهتم وتعميقها وتساعدىم  أنومقاالهتم ، كما نرجو 

ىل العديد من ادلطبات اليت جعلتها تتخلف  ، عرفت اجمللة يف بداياهتا األو 1على مسايرة العصر وتطوراتو" 
وىا ىو الوزير يقر ىذا الواقع بقولو " تستأنف رسالة يف مواقيتها احملددة  أعدادىا اصداركثَتا عن 

 2ادلسجد على بركة اهلل مسَتهتا بعد توقف مؤقت مصدره عقبات تقنية كما يقول ادلتعذرون عادة "
دخول كل شهر نلتمس العدد اجلديد فنفاجأ بعدم وجوده اىل وغالبا ما كنا نذىب اىل ادلديرية عقب 

 .  ، هبذه الوتَتة البطيئة دخلت اجمللة يف عامها التاسع بعد دخول أشهر أخرى متتالية
 

 رسالة المسجد : مجلة بنية  -2
 

 ىي باذليكلة او الشكل التايل : 
تكتب بو  ضع السياق العام الذيىي دبثابة خط التحرير للمجلة حيث يقوم الوزير بو  : االفتتاحية 2-2

  او زبتار بو مجيع ادلواضيع .
شخصيات دينية تعترب مرجعيات حول  أكاددييونقام هبا  وأعمالحبوث  ىي عبارة عن :الدراسات 2-3

او كان ذلا عطاء كبَت يف إثراء وخدمة الدين أو الوطن ، اىل جانب  ة يف الفقو و علوم القراءاتديني
 .العام الرأيحيزا كبَتا من النقاشات لدى مواضيع فقهية تشغل 

 

                                                 
 . 01 وزارة الشؤون الدينية واألوقاف، ص اجلزائر:،  2003جويلية  /1424،مجادى األوىل  0،العدد  03اىل  01ية من االفتتاحبو عبد اهلل غالم اهلل ، 1
 02، ص  وزارة الشؤون الدينية واألوقاف اجلزائر:. 2007جويلية /1428، رجب  01، العدد  05اىل ص  03االفتتاحية من ص بو عبد اهلل غالم اهلل،  2
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ىو جزء سلصص تعاجل كل موضوعاتو ضمن قضية تشكل ربد وىدف تريد  :ملف العدد 2-4

  اليت تتضمنها واإلرشاداتونتائجو واحللول ادلمكنة من خالل التوصيات  أسبابواجمللة تبيان 
 ل تلك ادلقاالت . حيث ذبد تشاهبا كبَتا لكل العناوين اليت تعلوا ك مواضيعو

وكينونتها داخل صفحات اجمللة عن اختالف  اال تعرب كثَتا ىذه اللفظة يف معناى متفرقات: 2-5
 ضوع ردبا يف صياغتود مو د فهو قليل يف ناحية ادلضمون اذ ذبومفارقة كبَتة عما سبق ذكره وان وج

ا معها او من حيث الشكل فذذا  انك ذبد يف تفاصيلو التقاء كبَت  إالالعامة خيتلف عن باقي ادلضامُت 
  كانت ادلقاالت األخرى نثرا فقد يكون شعرا

ىي خطبة من رلموع اخلطب اليت وقع االختيار عليها من اذليئة احملررة واليت تنساق  الجمعة:خطبة  2-6
 األخَت.ترتيبها يف اجمللة ىو دائما يف  ،مع كل ادلواضيع 

 4002 منذ سنة األخَتةيف السنوات  ليعود األوىل األعدادلتنظيم يف دلسنا ىذا ا أنناالعلمية نقول  لألمانة
كل صفحة وخبطوط عربية متنوعة منها   رأسعدد صدر ذلا كان واضحا على  آخراىل غاية 

، كما أن كل إصدار كان يراعي خصوصية   ألخرمن عدد  ألواهناخبلفيات تتعدد  أدلغاريباخلط 
رأة فنجد أن العدد يعاجل قضية ادلرأة ، وافريل حيتفل بو كل شهر فمارس مثال حيتفل بو بعيد ادل

بشهر العلم فتدور كل الكتابات حولو كذلك األمر مع شهر نوفمرب ) إحياء ذكرى نوفمرب ( 
 .او شهر ربيع األول ) االحتفال بادلولد النبوي ( 

التيبوغرافية و  سمةال ،زيادة يف الوصف والتشخيص عليها ىنا  نضيفىذا من الناحية الشكلية واليت 
ترفق جبداول  األحيان، يف بعض  سم 49/44 صفحة 69 اجمللة تصدر يف أننقول اإلخراج الفٍت ، ل

وىي يف واقع اىل بعض ادلخططات  إضافةجدول دبعدل جدول لكل عدد تقريبا  41 بـ اـأحصيناىي ـوالت
 أرفقتكما ،   4009 بر، أكتو  4142 رمضان األولكلها بالعدد   أدرجتستة سلططات فقط  األمر
اجلزائر جلائزة  ماتقسيمه أثناءالتقطت والوزير بصور لرئيس اجلمهورية عبد العزيز بوتفليقة  أخرى أعداد

 .واخرى للوزير اثناء تفقده لبعض واليات الوطن  لقران الكرميالدولية ل
، اليت بينها العينة التاليةانتقينا من ، واليت لبطاقة ىوية جمللة رسالة ادلسجد ىذا العرض دبثابة تقدمي

 .ألزماين لصدورىاوضعناىا يف جدول مراعُت يف ذلك الًتتيب 
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 11 جدول رقم
 

 المجالت عينة 
 

 التاريخ العدد الرقم
 2003سبتمرب  02 01
 2003ديسمرب  05 02
 2004مارس  08 03
 2004نوفمرب  خاص 04
 2005جوان  04 05
 2005أكتوبر  06 06
 2006أكتوبر  01 07
 2006نوفمرب  02 08
 2007جويلية  01 09
 2007اوت  02 10
 2008ماي  05 11
 2008جوان  06 12
 2009مارس 03 13
 2009افريل  04 14
 2010جانفي  01 15
 2010فيفري  02 16
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 12جدول رقم   
 :  توزيع المواضيع حسب العدد

 المواضيع التاريخ العدد
 14 2003 سبتمرب 02
 12 2003ديسمرب  05
 13 2004مارس  08

 09 2004نوفمرب  خاص
 12 2005جوان  04
 08 2005اكتوبر  06
 08 2006اكتوبر  01
 09 2006نوفمرب  04
 11 2007جويلية  01
 09 2007اوت  02
 10 2008ماي  05
 09 2008جوان  06
 09 2009مارس  04
 09 2009افريل  03
 09 2010جانفي  01
 08 2010فيفري  02

 159 16 اجملموع
 

لكل مواضيع تقريبا  40موضوع دبعدل  456ربتوي على  اليت مت اختيارىا، األعدادىي ىذه كل  إذن
اىل العديد من االنشغاالت والقضايا اليت سبتاز باالختالف النسيب الذي ساعدنا يف تطرقت  عدد 

 . وضعها يف فئات وذلك من اجل حصرىا ومتابعتها
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تتعلق بادلوضوع والثانية بالشكل كمحاولة دلعرفة  مركزيتُت األوىلقد قسمنا الفئات اىل فئتُت اثنتُت 
وادلضامُت اليت ربتملها ، وىذا ادلعتمد غاليا حيث يذىب رلمل  القوالب اليت حررت فيها النصوص

 اإلعالميةمضمون ادلادة  ىناك مخسة وحدات رئيسية يف ربليل أناىل  بيرلسون يف مقدمتهم اخلرباء 
 : 1وىي

 ، الكلمة ادلعربة عن معٌت او مفهوم معُت  Wordالكلمة  -1
 .Themeادلوضوع او الفكرة  -2
 . Characterالشخصية  -3
  اإلعالميةوحدة ادلادة  -4
 مقاييس ادلساحة والزمن . -5

ادلتواصل  يسعى أساسا اىل دراسة الشكل واحملتوى بطرحويوسف طمار والن ربليل ادلضمون دائما برأي 
 ؟ 2كيف قيل ) أي الشكل (  - للسؤالُت التاليُت : 

 ؟ 3وماذا قيل او على ما يدور ادلوضوع ) أي ادلضمون ( -           
لتلك الفئات فهي  أعطيتسبكن من ادلعرفة الداللية اخلاصة اليت  ألهناضروري  أمرادلفاىيم  أجرأتوالن 

على اختالف مكانتهم العلمية وظروفهم الزمانية من تفكيك دبثابة ادلفاتيح اليت سبكن كل قارئ وباحث 
يف جداول توضح ادلفهوم ألعمليايت الفئات اليت اكتشفناىا  ادلعٌت احلقيقي ادلعطى ذلا ، ولذلك وضعنا

 لكل واحدة منها .
 التعريفات اإلجرائية لفئات الموضوع :  -3

  قمنا بوضع التعريفات ضمن اجلدول التايل :
 13جدول رقم 

 تعريفها  فئاتال
ىي تلك اليت تتضمن رلمل القواعد اليت تأيت يف صور األمر والنهي  ادلواضيع الدينية

وادلفاضلة يف اختيار األفعال واألفكار والشروط و الظروف واألشخاص اليت 
دبختلف زبصصاهتم ذبب عليهم واليت ذبعل من القران والسنة وعلماء الدين 

مع ترجيح دائم دلذىب مالك  درا للتشريعومقاصد اإلسالم مصوسبذىباهتم 
وما ال يشق على الناس يف حياهتم سواء كانت عادة او عبادة او معاملة او 

 .عقيدة  

                                                 
 . 422 ص،4001سنة ،  1ط ، . القاىرة : دار الفكر  ربليل احملتوى يف العلوم اإلنسانيةة، رشدي امحد طعيم 1
 . 46 ص،  السابق دلرجع، اربليل احملتوى للباحثُت والطلبة اجلامعيُت يوسف طمار ، 2
 . 25 نفس ادلرجع ، ص 3
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تلك اليت حثت يف األساس على الوحدة الوطنية لتجعل من العديد من  ادلواضيع السياسية

الطبيعي ادلناسبات والشخصيات الوطنية والزوايا رمزا للتالحم التارخيي 
بعيدا عن  أثرىاواألصيل ومعلما  للتضحية اليت تستحق الوفاء بتقفي 

 التيارات الدينية الوافدة من الشرق " الوىابية" ومن الغرب " محلة التنصَت".   
ما تعلق  أبرزىاىي اليت قصدت معاجلة مواضيع تشكل مشاكل اجتماعية  ادلواضيع االجتماعية

 األسرياحلفاظ على التماسك  وكيفة ألبناءايف تربية  األمثل باألسلوب
واثبات حق ادلرأة الكامل دبا فيو السياسي وادلدين والتحذير ورعاية الشباب 

من بعض اآلفات اليت هتدد سالمة وامن سباسك أي رلتمع أبرزىا كان 
 . سالمة ادلرور وادلخدرات والتدخُت والقتل

 العديد من ادلناسبات الدينية وتطوير عمليات الزكاة يف إخراجاحلث على  ادلواضيع االقتصادية
واستثمارىا يف مشاريع وطرق صرفها وتقسيمها على مستحقيها  إخراجها

تكون شللوكة دلن كانوا يعدوا فقراء ، إضافة على تشجيع إجياد مصادر مالية 
  . سبويلية كالوقف الغرض منها الربح ال الربا كما تتعامل بعض البنوك

قد كان العلم ىو السبب الرئيسي يف تقدم ادلسلمُت ذلك ألهنم كانوا  ليمية ادلواضيع التع
حيسنون فهم تعاليم ىذا الدين حيث ال عداوة بُت العقل والدين وكانوا 

بذلك وباحًتام العلماء كذلك ، حيرصون على طلب العلم الن دينهم أمرىم 
مهما كانت شخص دلسار أي  األوىليف الدين يعترب ادلرحلة العلمية  والتفقو

 ميوالتو .
حذرت يف مغلبها من داء السيدا وكيفية الوقاية منو ومن مجيع األمراض وان  ادلواضيع الصحية

وقع فقد وضعت الطرق ادلثلى للتعامل معو ومع ادلصابُت بو من الناحية 
االجتماعية والدينية ، كما نصحت بالتداوي ببعض األعشاب اليت نبو إليها 

 ى اهلل عليو من بعض األمراض . النيب زلمد صل
ىي تغطية لنشاطات الوزير والوزارة وإعالم ببعض اإلجراءات والشروط اليت  مواضيع إعالمية

مسابقات دينية ربضر  سبس التحضَت لنشاطات دينية كربى كاحلج والعمر او
 .ذلا الوزارة

وضعها يف فئة ما مواضيع جد مهملة من الناحية اإلحصائية ال يقدر على   أخرىمواضيع 
 .لعدم ذبانسها
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لقد حظيت ادلواضيع األربعة األوىل باىتمام كبَت جدا وذلك لسبب تكرارىا ادلتزايد ، بل يف بعض ادلرات 

أبعادا ربمل كل خاصية تلك ادلواضيع ألسباب  هذبد ادلوضوع الواحد حيمل يف مجيع تفاصيلو او بُت ثنايا
حيث يلتقي عيد الفطر بذحياء يوم تارخيي فيتكلم اإلحاطة واإلدلام  او زلاولةقد اقتضتها صدفة الوقت 

الكاتب عن زكاة الفطر وصندوق الزكاة وزبليدا الثورة والوفاء للشهداء باحلفاظ على وحدة الوطن 
إذ يتطرق اىل  ادلرأةتعلق بالزوايا او حقوق  إذ األمرواالنضمام وتكريس مسعى السلم وادلصاحلة وكذلك 

اليت كشف عنها العلم احلديث فيما خيص  تارخيي وعدم تعارض تعاليم الدين لذلك و الدراسادورىا الت
 تركيبتها الفيزيولوجية والنفسية .

 
 14جدول رقم 

 فئات المواضيع:
 النسب المئوية التكرار المواضيع 

 37,10 59 دينية 
 22,64 36 سياسية 
 17,61 28 اجتماعية 
 08,17 13 اقتصادية 

 06,28 10 ية تعليم
 02,51 04 صحية 
 03,77 06  إعالمية
 01,88 03  أخرى

 100 159 اجملموع 
 

، واليت بينهما أي ادلتوسطةيكشف اجلدول عن تفاوت ما بُت ادلواضيع ففيها ادلتقاربة ومنها ادلتباعدة 
ع حىت بالنسبة وتعترب نسبة عالية على كل تلك ادلواضي  37,10حيث تتصدر ادلواضيع الدينية بنسبة 

للثانية مث تليها   17,61لألوىل و   22,64 نسبالسياسية واالجتماعية  لليت تليها فقد سجلت
و   06,28  فهي التعليمية بــ اليت ربتل ذيل الًتتيب أما  08,17 ادلواضيع االقتصادية بنسبة

02,51   03,77بنسبة  اإلعالميةللمواضيع الصحية مث ادلواضيع   ادلواضيع اليت يطلق  األخَتويف
 .  01,88العامة بنسبة  األحيانعليها يف بعض 
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أما فيما خيص تبعثر ادلواضيع حول نزعتها ادلركزية فقد قمنا حبساب معدل االضلراف ادلعياري الذي 

عن  1او  0تشتت ادلواضيع اذ يعترب معدل  ، ىذا رقم كبَت يبُت لنا حجم 18أعطانا النتيجة التالية 
 .مدى سبركز وتقارب او عن عدالة ومساواة يف توزيع ادلواضيع 

 
  11 رسم بياني رقم :

 دائرة نسبية توضح لنا توزيع مواضيع رللة رسالة مسجد 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

سنقوم كخطوة ثانية بالدخول والتعمق يف فئات كل ادلواضيع من خالل وحداهتا ادلركبة ذلا واليت تعرف 
، حيث 1من رسالة او رلموعة من الرسائل شلثلة لنفس خصائص وطبيعة الفئة " " مقطع زلدد أهنا  على 

فهي دبثابة الفرع ،  2واليت تعترب الوحيدة اليت تستطيع أن تكون فئة ووحدة وحدة الموضوع اخًتنا 
 .لألصل واجلزء للكل

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 . 49نفس ادلرجع، ص  1
 . 49نفس ادلرجع، ص  2
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 15رقم  جدول

 لمواضيع الدينية : وحدات فئات ا 
 لمئويةاالنسب  التكرار  المواضيع

 01,69 01 عقيدةال
 20,33 12 علوم القران

 03,38 02 الفقو أصول
 35,59 21 الفقو
 16,94 10 الدعوة

 15,25 09 سَتة وتراجم
 06,77 04 التصوف
 100 59 اجملموع 

 
دبوضوع واحد فقط حصل على نسبة  األضعفكتب عن العقيدة ىو  ما أننالحظ من خالل اجلدول 

01,69  03,38ول الفقو بنسبة يليها أص    06,77التصوف بنسبة مث  مث ادلواضيع ادلتوسطة
وسَتة وتراجم   16,94والدعوة بنسبة   20,33علوم القران بنسبة وادلتوازنة فيما بعضها أال وىي 

  35,59 النسبة األكثر ارتفاعا بــالفقو إال أن ،   15,25بنسبة 
 

 16رقم  جدول
 لسياسية المواضيع اوحدات فئات 

 
 النسب المئوية التكرار  المواضيع

 22,22 08 وطنية  أعياد
 27,77 10 شخصيات وطنية 

 25 09 وحدة ومصاحلة وطنية
 11,11 04 الزوايا

 08,33 03 خيانة وطنية
 05,55 02 التنصَت
 100 36 اجملموع
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وطنية بنسبة  أعيادوىي  أال 20نشاىد يف اجلدول مواضيع تبدأ نسبها ادلئوية بالتصاعد ما بعد 

22,22  25و وحدة ومصاحلة وطنية بنسبة   27,77مث شخصيات وطنية بنسبة  تبدأ  أخرى و
 للتنصَت . 05,55 األخَتويف  08,33 زوايا تليها اخليانة الوطنية بـلل 11,11تتنازل من نسبة 

 
 17رقم جدول 

 المواضيع االجتماعية وحدات فئات 
 

 النسب المئوية رالتكرا المواضيع 
 32,14 09 عالقات اجتماعية 

 28,57 08 ادلرأة
 17,85 05 سالمة ادلرور

 17,85 05 اجتماعية  آفات
 03,57 01 العمل

 100 28 اجملموع 
تعكس النسب تراتبا تنازليا ابتداء من ادلواضيع اليت احتلت الصدارة بأعلى نسب تناولت قضايا 

وبعدىا   28,57والثانية بنسبة   32,14حيث قدرة األوىل بنسبة  العالقات االجتماعية وادلرأة
ويف   17,85اليت حصرت يف الوسط بنفس النسبة لكل من اآلفات االجتماعية وسالمة ادلرور بنسبة 

 . 03,57آخر الًتتيب العمل بنسبة 
 18رقم  جدول
 المواضيع االقتصادية وحدات فئات 

 
 ية النسب المئو  التكرار المواضيع 

 69,23 09 الزكاة 
 07,69 01 الوقف

 07,69 01 فكر اقتصادي
 07,69 01 الزراعة 

 07,69 01 معامالت مالية
 100 13 اجملموع 
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وذلك بسب التنوع الذي تعرفو ىي وحدىا وىذا  69,23نالحظ أن الزكاة حصلت على اكرب نسبة 

 07,69واحد فقط وىذا ما تعرب عليو نسبة  يدل على اىتمام كبَت هبا مث مواضيع أخرى كل ذلا ظهور
 اليت تشارك فيها كل من الوقف والفكر االقتصادي والزراعة وادلعامالت ادلالية 

 
 19 رقم  جدول
 المواضيع التعليمية وحدات فئات 

 
 النسب المئوية  التكرار المواضيع 

 10 01 العقل أمهية
 50 05 طلب العلم 
 30 03 ادلقروئية 

 10 01 ل العلماىتقدير 
 100 10 اجملموع 

مل  أهنما أيضاالعلم ال زبفي  أىلالعقل و تقدير  أمهيةاليت تشاركتها وحدة   10نسبة  أنال شك 
مث ادلقروئية بنسبة   50بــ  األكربحضور واحد خبالف طلب العلم الذي كانت لو النسبة  إاليكن ذلما 

10  . 
 

 11رقم جدول 
 الصحية المواضيع وحدات فئات 

 
 المئوية النسب التكرار المواضيع 

 50 02 السيدا
 25 01 الوقاية 

 25 01 باألعشاب يتداو ال
 100 04 اجملموع 

 
ما ىو واضح يف ىذا اجلدول أن موضوع السيدا ىو األكثر ظهور بأكرب نسبة زلصلة على مدار ذكر كل 

 50الذين تقامسا النسبة ادلتبقية بالتساوي  مث الوقاية و التداوي باألعشاب  50النسب األخرى بنسبة 
  منهما .لكل واحد 
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ىذا كتوصيف عام وبسيط لفئة ادلوضع، أما اآلن فنأيت لإلجابة عن السؤال ادلطروح كيف قيل ؟ وادلعرب 
عنها بفئة الشكل و ىي يف الواقع تتخذ عدة أنواع منها فئة ادلساحة والزمن والعبارة إال أننا اخًتنا فئة 

 .ضوية دبنهجية البحث الذي نقوم بولغة ألمهيتها القصوى يف عملية االتصال ولعالقتها العال
مل طلًت التنميط ادلعروف والكالسيكي بُت لغة عامية وفصحى ألنو غَت وارد لنخبوية اجمللة ، لذلك 

االستدالل عمدنا اىل الكشف عن االرتباط بُت اللغة واإلقناع الذي يعتمد باألساس على رابط احلجة و 
خصوصيتها اللسانية الذي تنتج ولذلك حاولنا وضع االستدالالت يف سياقها اللغوي الذي يعرب عن 

 .فيو
بدل أن نقول لغة فصحى او عامية نقول لغة شرعية أو أدبية او تارخيية او علمية أكادديية او لغة دبعٌت 

ألعمليايت الذي  مالتايل ربديد ادلفهو أرقام أي من باب التنوع اللغوي ، كما سنحاول من خالل اجلدول 
 استنبطتاه .

 : لفئات الشكل  ةاإلجرائي اتالتعريف  -4
 :  أيضا ضمن اجلدول اآليت اادرجناى

 التعريفات اإلجرائية لفئات الشكل:  11 رقم جدول
 التعريف  الفئات

 وأقواللنبوية من القران الكرمي والسنة ابطريقة حرفية ىو كل ما مت اقتباسو  االستدالل الشرعي
لقددية او يف صوره ا باإلمجاعالصحابة والتابعُت وكل علماء الدين فرادى او 

 .ى اجملامع واجملالس الفقهية احلديثة عن طريق ما يسم
عبارة عن تبيان ألصول ادلفردات من خالل القواميس وادلعاجم وادلوسوعات  األديباالستدالل 

مجايل بالغي  يكون الغرض منو  او أقوال اللغويُت ، ويف بعض األحيان
كتوظيف الشعر وان كان بعضو من ادلتون الفقهية ، اىل جانب األمثال 

 .واحلكم 
يف عهده  اإلسالميتتعلق بالعصر تارخيية  وأحداثىو العودة اىل وقائع  االستدالل التارخيي

ثورة نوفمرب ، حيث يتم عرض نصوص تارخيية  وبأحداثالتأسيسي ، 
تلك الفًتة ، كما انو ال خيلوا  إبانرحيات لشخصيات فاعلة دلؤرخُت او تص

من التأريخ عن طريق عرض تواريخ دلواليد ووفيات ورحالت ومؤلفات 
 .دينية  ألمساء أعمهاوملتقيات 

واالجتماعية   اإلنسانيةالعديد من ادلختصُت يف العلوم  ألقوالوىو اقتباس  االستدالل العلمي
قتصاد والقانون او يف العلوم الطبيعية كالطب كعلم النفس واالجتماع واال

 .وعلم الفضاء
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يتضمن أرقام ونسب حلاالت مرضية او كارثية او تقريرية لنتائج او مشاريع  اإلحصائياالستدالل 
 .تصدر من مسؤوليُت او دوائر حكومية او اصلازات 

للغوي وردبا ىذا مرده التكوين الذي اخذ االستدالل الشرعي اجملال األكرب مث بعده االستدالل التارخيي وا
يركز بشكل مكثف على مثل ىذه ادلواضيع إذ يرى فيها قدسية مستلهمة من الشخصيات اليت صنعة 
تلك النصوص واألحداث واليت رسخت مع التقادم ، أما فيما خيص االستدالل العلمي واإلحصائي فهو 

قد يكون لعدم وجود لغة تواصلية تسهل  زلدود وزلدود جدا إذ قورن من عدد ألخر والسبب يف ذلك
عملية اإلرسال والتلقي وقد تكون العلوم اإلنسانية واالجتماعية زلل شبهة كوهنا قريبة من بعض التيارات 

واالشًتاكية اليت تؤسس وتأسست على مفهوم العلمانية وادلادية والتجريب بعيدا  الرأمسالية اإليديولوجية
 . اآلخر عن الوحي والروحانية والعامل

 
 12جدول رقم  

 فئات الشكل
 

 المئوية النسب التكرار أنواع االستدالالت 
 66,71 3341 الشرعي 
 06,96 349 األديب 
 15,23 763 التارخيي
 04,63 232 العلمي 
 06,44 323 اإلحصائي
 100 5008 اجملموع 

 
ز هبا رلموع نسب كل إذ تتجاو   66,71اكرب نسبة زلققة ىي اليت لالستدالل الشرعي بـ 

ويف األخَت ىناك  15,23االستدالالت ادلتبقية مث تليها يف الرتبة الثانية ىي تلك اليت للتارخيي بنسبة 
وأخَتا النسبة اليت حازىا  06,44تقابلها نسبو  06,96نسب متقاربة ما بُت األدبية بنسبة 

واضيع حول نزعتها ادلركزية فقد قمنا ، أما فيما خيص تبعثر ادل  04,63دالل العلمي بنسبة االست
 ، ىذا رقم خيايل يبُت لنا حجم 936 حبساب معدل االضلراف ادلعياري الذي أعطانا النتيجة التالية 

عن مدى سبركز وتقارب يف استعمال منصف لالستدالالت كما  1او  0تشتت ادلواضيع إذ يعترب معدل 
انت اجمللة ربمل امسا دينيا ومغلب من يكتبون فيها ىم أن ىذا الرقم ليس غريب وال يثَت الدىشة إذ ك

 . فاعلون باسم الدين
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  12رسم البياني رقم : 

 يوضح توزيع االستدالالت حسب نسبها 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 13 رقم جدول
 االستدالل الشرعي  وحدات فئات

 
 النسب المئوية التكرار أنواعه
 29,45 984 القران 
 20,77 694 السنة  

 04,90 164 بة الصحا
 44,86 1499 علماء الدين 

 100 3341 اجملموع 
 

وان   20,77مث تليو السنة بنسبة   29,45نالحظ من خالل اجلدول التايل أن القران يشكل نسبة 
من باب القول أن   44,86 ادلقدرة بـكان مجعهما يفوق النسبة اليت الكبَتة اليت حققها علماء الدين 

 04,90حي مصدره الوحيد و األخَت ىو اذلي ، ويف األخَت صلد أثار الصحابة بنسبة كالمها وحي والو 
. كأضعف نسبة 
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 14رقم جدول 
 االستدالل اللغويوحدات فئات 

  
 المئوية النسب التكرار  أنواعه

 28,93 101 قواميس ومعاجم 
 20,34 71 وضلاة أدباء

 46,13 161 شعر
 04,58 16 وحكم  أمثال

 100 349 عاجملمو 
 

نسب معتربة أي متوسطة بينما   20,34و أدباء وضلاة   28,93تشكل نسبة قواميس ومعاجم 
إال أن األمثال واحلكم كانت األضعف يف ىذا   46,13الشعر حقق نسبة كبَتة جدا أال وىي 

 .  04,58اجلدول بنسبة 
 

  15رقم  جدول
 االستدالل التاريخي وحدات فئات

 
 النسب المئوية  ر التكرا أنواعه
 11,40 87 أحداث

 88,59 676 كرونولوجيا
 100 763 اجملموع

 
تكاد تكون ضعيفة وىي  للكرونولوجيا   88,59طاغية بـ  األوىلتقاسم ىذا اجلدول نسبتُت اثنتُت 

 فقط . 11,40كذلك اذا ما قارهنا دبا ذكرنا إذ ربصلت على نسبة 
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 خاتمة: 
 
 
 
 
 
 

إن اعتمادنا على هذا التمهيد هو من اجل اإلعداد احلسن للولوج اىل أعماق موضوع الدراسة من اجل 
العودة بشرح مفهم ومفسر حيدد أهم االرتباطات والشيفرات والصيغ الشكلية والضمنية اليت تصمم هبا 

و الوصفي الذي عرضنا فيه أهم املواضيع  الرسالة كخطوة أوىل أساسية قائمة على اجلانب اإلحصائي
 وحجم تكرارها مع قراءة أولية بسيطة للجداول  .
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 3   المواضيع الرئيسية مرآة لتوجه السلطان وإصالحات الوزارة 
 4   المجلة ورسالة القيم اإلسالمية 
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 مقدمة: 
 
 
 
 
 
 

 سنحاول من خالل ىذا املبحث أن جنيب عن سؤال ماذا قيل ؟ 
عارضني للخطة اليت طرحها الوزير من اجل إعادة تأىيل اإلمام لقيام بوظيفتو وفق منظور من شأنو 

احلرص معاينة كل األزمات االجتماعية والدينية والسياسية واالقتصادية وفق املرجعية الدينية والوطنية مع 
على إخضاعو ألوامر القيادة بقناعة يدرك هبا انو خيدم اهلل والوطن واجملتمع بأسلوب جيمع ما بني القدمي 
واحلديث ، ال جيعلو متقوقعا يف حمراب املسجد ومنربه بل يكون شريك يفهم ويدرك األدوار واملكانات 

نيا عليها وناقدا هلا ، ال جتره التغريات االجتماعية ملختلف املؤسسات والقائمني عليها معززا لدورىا ومث
االجتماعية وال تربكو مهما بلغة قوهتا وتأثريىا بل يبحث فيها ويأخذ منها األصح ويرتك وحيذر من كل 
العيوب اليت فيها واليت قد جتر الناس واجملتمع اىل ىزات خطرية سببها التخلي  عن قيمنا والتهوين من 

 معايرينا .
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 خط التحرير والمرتكزات الثالث :   -1

 
اجمللة دبا فيها اليت كانت خارج العينة مقاؿ افتتاحي خاص للوزير وىي دبثابة مقدمة  أعدادتصدرت كل 

عامة او دليل يوضح للقارئ بصورة معممة القضية اليت يعاعبها كل عدد واليت تكوف وفق رؤية ومرجعية 
 ما  . وخطاب واع ومتزف مدروس خاضع ػبطة عمل

من تسمية قد يسمونو  أكثراؼبقاؿ ويطلق عليو دارسو اؼبقاؿ  أشكاؿاحد : "  أهناتعرؼ االفتتاحية على 
Leading Article   اؼبقاؿ اؼبتقدـ او القائد باعتبار انو يتقدـ غَته وقد يسمىEditorial  دبعٌت انو

ل ىذا اؼبقاؿ ال يكتبو رئيس التحرير ، واف كاف مث 1اجمللة " رأيمقاؿ يكتبو رئيس التحرير يعرب بو عن 
بالوزارة بينما يكتبو اؼبدير العاـ  القرآينجمللة رسالة اؼبسجد وىو ؿبمد عيسى مدير التوجيو الديٍت والتعليم 

 عن النشر وىو الدكتور عبد اهلل غالـ اهلل الوزير. اؼبسئوؿ
ىيئة التحرير اؼبكونة فبن ذكرنا  التحرير داخل ىذه اجمللة ىو عملية صباعية تشرؼ عليو إف لإلشارة 

والدكاترة ال يقل تعدادىم عن العشرة  األساتذةاىل اؽبيئة االستشارية  اليت تضم العديد من  إضافة
 ر اؼبدير العاـ وأمينة التحرير .ومستشا

كانت عامة تتطرؽ اىل العديد من   إفؾبلة ىبتلف حبكم اختالؼ زبصصها  أيداخل  الرأيصناعة  إف
أو سياسية أو اقتصادية أو ترفيهية واف كانت خاصة زبتص دبيداف  أدبيةسواء كانت علمية أو  اؼبيادين

 واحد تطرح فيو كل ما يعنيها وما ىو من شأهنا ، كما ىو اغباؿ مع ؾبلة رسالة اؼبسجد اليت تعترب دينية.
 أهنا إالسياسة التحرير اؼبواقف واالذباىات والتموقعات والقوى الضاغطة دور يف التأثَت على  أيضاتلعب 
 :  2تتفق على عاملُت اثنُت ونبا األخَتيف 
 نص متزف . إعدادالتوفيق ما بُت كل اجملاالت االقتصادية واالجتماعية والسياسية أي ؿباولة  -
 مراعاة صبيع ظروؼ ومستويات اؼبخاطبُت. -

 ما تقتنع بو وما تعوؿ عليو .على ما تريده اجمللة و  أيضا وإمباال يتم الوقوؼ على مثل ىذه الشروط 
 :   كاآليتقد اىتمت االفتتاحية بثالث عناصر ىي  

وبمل الوزير قناعة أف اؼبسجد يف مرحلة الثمانينات وما بعدىا كاف ضد اؼبؤسسات المسجد :  1-1
ضبلوه  برأيوالذين  اإلسالمياالجتماعية األخرى بفعل استغاللو من قبل ؾبموعات ؿبسوبة على التيار 

عزلوه ورأوا فيو منربا  اآلخرس  والبعض ب يطيق فجعلوا أو أرادوا منو أف يكوف القضاء واعبي  و اغبماال
 وبعد أف توىل الوزارة ارتأى على نفسو إعادة اؼبسجد اىل اجملتمع حيث  3لتعليم الوضوء أو الصالة فقط

                                                 
 . 248، ص  2008،  1". القاىرة: دار السحاب ، ط  فن التحرير الصحفي " للوسائل اؼبطبوعة وااللكًتونيةؿبمود علم الدين و ليلي عبد اجمليد،  1
 . 39،  38، ص  2009،  1. اإلسكندرية : دار الفكر اعبامعي، ط اإلعالـؿبمد الصَتيف،  2
وزارة الشؤوف  ، 2007/ديسمرب 1428ذو اغبجة  06العدد "، رسالة اؼبسجد  05اىل ص  03 اؼبسجد واػبدمة االجتماعية  من صبوعبد اهلل غالـ اهلل، "  3

 . 03ص ، الدينية واالوقاؼ اعبزائرية
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لدقيقة يف نفس الوقت مهمة تسيَت يقوؿ ) أف السياسة اليت اتبعناىا منذ أف تولينا ىذه اؼبهمة الشاقة وا

ىي رد اؼبسجد إىل اجملتمع وؿباولة إقناع القائمُت على اؼبسجد بأهنم جزأ ال يتجزأ  وزارة الشؤوف الدينية
، 1وؿباولة إقناع القائمُت على بقية مؤسسات الدولة بفتح الباب ليلتحق اؼبسجد باجملتمع ( ،من اجملتمع 
السجناء  إرشادمثال عن تعاوف اؼبسجد مع مصاحل وزارة العدؿ يف يضرب  أينقو يقحاوؿ ربوىذا ما 

 2ومشاركة اؼبرشدات الدينيات األحداث اؼبوقوفُت بسبب بعض االكبرافات
وتشكيك الف يف  إقصاءيتعامل مع اعبميع دوف  أينأراد الوزير أف يعيد للمسجد مكانو اؼبتزف يف اجملتمع 

      أسيس لسلطات فاقدة للشرعية.تذلك تشكيك يف مصداقية مؤسسات الدولة و 
:ىو نقطة االرتكاز يف رد االعتبار للمسجد وجعلو يبارس ؼبهامو باحًتافية وحيادية فيجب  اإلمام 1-2

:"وكبن أسرة اؼبساجد  األئمةيكوف على وعي تاـ دبسؤولياتو ، ىذه  اؼبقاطع تبُت مدى التزاـ  أفعليو 
اؼبسجد مؤسسة خدمة اجتماعية فضال عن   أفػبدمة بيتو نعتقد م اهلل ػفاىػطػسواء منا األئمة ومن اص

اىل ىذا : " فقد عكف أئمة اؼبساجد اعبمهورية على معاعبة  إضافة 3"ونو بيتا للعبادة والصالة والذكرك
ظاىرة التطرؼ ...ودعموا مؤسسات الصحة يف ؾباؿ الوقاية من أمراض السيدا أو كيفية التعامل مع 

 .4ا يف ضبالت التربع بالدـ وضباية البيئة وضباية األشخاص واؼبمتلكات" اؼبصابُت بو وسانبو 
االستمرارية يف االستجابة لكل احتياجات اجملتمع وقضائها  وإمباىذا التقدير ال يراد بو الشكر فقط  إف

 ليوإدائما القدوة واؼبثل والرجل الذي وبتكم  اإلماـيكوف  أفمع كل اؼبعنيُت جبدارة واستحقاؽ ، فيجب 
تسموا  أفسامية هبب  أخالقيةاعبميع يف عراكهم بفضل الثقة اؼبوضوعة فيو واىل جانب الثقة كقيمة 

  معها اعبدارة العلمية.
يسعى بعلمو  5رجل مثقف مثلو مثل اؼبرشدة يف اؼبسجد" اإلماـ"   أقوالويوضح الوزير ىذا اعبانب من 

 إذف اإلماـ: " فعمل  أيضا، ويقوؿ  واآلراءواقف التغيَت اؼبطلوب يف السلوكات واؼب إحداثوعملو اىل 
، 6ىو عمل اؼبثقف وىو عمل يعتمد على اؼبعرفة والتدريب اؼبستمر على التحليل و البحث عن اغبلوؿ "

 ىو مطالب باف يفرؽ بُت قناعاتو الفردية والقناعات  اإلماـ ايتبوؤىأنو مهما كانت الرتبة العلمية اليت  إال
 

                                                 
وزارة الشؤوف ، اعبزائر: 2003/ سبتمرب  1424جب ر  02،رسالة اؼبسجد العدد   "09إىل ص  06اؼبسجد يف اجملتمع من ص "  ،عبد اهلل غالـ اهللبو  1

 . 07ص الدينية واالوقاؼ اعبزائرية ، 
 . 08، ص  "، اؼبرجع السابق 08اىل ص  03اؼبسجد يسًتد وظيفتو لينهض دبهامها الدينية واالجتماعية من ص بو عبد اهلل غالـ اهلل، " 2
وزارة الشؤوف الدينية  اعبزائر: ، 2009/ جانفي 1430ؿبـر  01لعدد رسالة اؼبسجد ، ا ، "05ص  اىل 03اؼبسجد واجملتمع من ص بوعبد اهلل غالـ اهلل، " 3

 .  04ص واالوقاؼ اعبزائرية ، 
 . 05نفس اؼبرجع ، ص 4
وزارة الشؤوف  ر:اعبزائ ،2008/ ماي 1429صبادى األوىل 05العدد " ، رسالة اؼبسجد ،  05اىل ص  03مرجعية نوفمرب من ص بوعبد اهلل غالـ اهلل، "  5

 . 03ص الدينية واالوقاؼ اعبزائرية ،
 03نفس اؼبرجع ، ص  6
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يف الدولة عليو  مسئوؿ كأي،   اآلراءوحدة اعبماعة وذلك بعدـ اجملاىرة بتلك  اف  بذلك علىوباف اؼبتفق عليها و 

 . 1التزاـ اؼبواقف اليت تراىا الدولة وخارج نطاؽ مسؤوليتو الوطنية  ىو حر يف التعبَت عن قناعاتو اػباصة
ألمن الفكري ىا  دبا يسمى بالقد ربط الوزير اؼبرجعية الدينية يف كل أبعادالمرجعية الدينية :   1-3

ماي 23/25ببسكرة  اليت عقدت يف اعبزائر بسيدي عقبةإحدى الندوات اؼبغاربية  وىذا ما عربه عنو يف
 حيث عرؼ الوزير  األمن الفكري على انو االنسجاـ القائم بُت ما يؤمن بو اجملتمع وبُت ما، 2010

 . 2يعيشو ويتطلع إليو
التمذىب  من خالؿ وحدة التلقي وىذا لوحده مانع للفرقة و إالال يتأتى  برأيوفكري  ألمن التأسيس إف

باالقتناع الشبو الكلي للجميع بعقيدة واحدة تصنع  إالوالتعصب والتطرؼ واالغًتاب ولن يكوف ىذا 
سلوكا موحدا يعرب عن مرجعية واحدة توحد صبيع اللبنات اؼبكونة للمجتمع معززا مداخلتو بالعودة اىل 

فتماسك اجملتمع اعبزائري واستقراره كاف على مر األجياؿ والعصور مثاال للمجتمع اإلسالمي  التاريخ
  إطار وحدة دينية ووطنية جامعة  إذالقائم على تنوع النسيج الثقايف اللغوي الفكري واالجتماعي يف

عقيدة وأحكاما يقوؿ : " اعبزائر اليت احتضنت اإلسالـ منذ اػبطوات األوىل للرسالة احملمدية عاشتو 
 إف،  3التصوؼ السٍت الصحيح"يف عقد األشعري ومذىب اإلماـ مالك و  , وقيما ومبادئ وآداب

وحركية خطت  أصوليةبفعل االنفتاح واغبداثة اليت جلبت تيارات دينية  أتىاؼبطالبة دبثل ىذه الرجعة  
  أو من نكوف ؟  التايل : من كبن ؟ اإلشكالية

ىي فعل ورد فعل طلب من  إمباليست ؾبرد قوؿ فقط  األخَتةاؽبوية وىذه  إال ىذا السؤاؿ ال ذبيب عنو
لثقافة اجملتمع قبل الكتاب والصورة  األساسيوبتضنو ويرعاه واف يصبح اؼبصدر  أف أؼبسجدياػبطاب 

 .4قبوال من كل ىذا أكثرانتشار و  أوسعوالكلمة اؼبسموعة ألنو  
كبو التنمية  الدينية تعرب عن اسًتاتيجة التأميم والتأمُت اؽبادئ للتغَت إف ثالثية اؼبسجد ، اإلماـ ، اؼبرجعية

اجملتمع ووبركو ضمن خلفية دينية يتفق عليها اعبميع دوف فرقة ذبعل من ىدفهم  ءبتجنيد اإلماـ ليعب
الوحدة من اجل االستقرار يف اغباضر مع القضاء على كل اؼبظاىر األجنبية والغريبة بالتأسيس لنموذج 

   صيل ورائد يف اؼبستقبل .أ
 
 
 

                                                 
1
 . 05،  04 ص،  اؼبرجع السابق ،"05اىل ص  03اػبطاب اؼبسجدي من ص "بوعبد اهلل غالـ اهلل،  
2
" ، رسالة اؼبسجد العدد 05اىل ص  03 من ص اؼبسجد اعبزائري يـؤ مؤسسات اجملتمع يف ارساء االمن الفكري يف اؼبغرب العريببوعبد اهلل غالـ اهلل، "  

 . 04ص وزارة الشؤوف الدينية واالوقاؼ اعبزائرية ، اعبزائر: ،  2010/ جواف 1431صبادى الثانية  06
 . 10نفس اؼبرجع ، ص  3
 . 04ص  اؼبرجع السابق،،"  05اىل ص  03اػبطاب أؼبسجدي من ص بوعبد اهلل غالـ اهلل ، " 4
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 المواضيع الرئيسية والثانوية قراءة في ما بين السطور :  -2
 

 بطريقة تنازلية أي من األكثر تداوال يف اجمللة اىل األقل تواجدا هبا .سنحاوؿ عرض ىذه اؼبواضيع 
 
 دينية : المواضيع ال 2-1
 دة ػػػػػيػقػع

 ػػػػو ػالػفػق
 الدعػػػػػػوة 
 اجم سيػرة وتػػر 

 علػـو الػقػػراف 
 التصػػػػػوؼ 

 و ػفقػوؿ الػأص
عجز العلماء عن تبُت البدايات األوىل  تتناوؿ اإلعجاز الرباين يف خلق الكوف ، حُتعقيدة : ال 2-1-1

لتشكلو وقالوا باالنفجار األعظم و عن انتظاـ الوجود بالصدفة فرد عليهم كيف تلتقي الصدفة بالنظاـ 
بقصوره واف ىذا الكوف ما ىو  األخَتالعلم عاجزا عن تفسَت وفهم ذلك ليسلم يف ونبا نقيضاف ، وبقى 

من قد كتب موضوع واحد يف العقيدة بالرغم  لإلشارةكتاب مقروء يعرب عن عظمة اػبالق سبحانو ،   إال
تتعلق لشيعية خاصة تلك اليت تشكل حيزا كبَتا من اؼبناقشات ما بُت التيارات الصوفية و الوىابية وا أهنا

فيهم الناس  إذ يرىاالنًتوبولوجية بالقديسُت  األدبياتالصاغبُت او كما يسموف يف بعض  األولياءحبب 
اليت  اإلرشادة برأيها بفضل مهمواليت ربققت  1واغبماية " اإلحسافعلى حد تعبَت فاين كولونا " الربكة 

ىذا ،  2ى باالعًتاؼ االجتماعي زيادة على قرابة العصب كل ىذه اؼبعطيات تشكل ما يسميقوموف هبا 
وىذا ما يدخل يف دائرة ما يسميو مالك  األولياءيتواصل حىت بعد موت  واإلجالؿاالعًتاؼ واالحًتاـ 

 أهنمبن نيب االحًتاـ الوثٍت الذي يعطل العقل واغبس السليم وينمي غريزة االنقياد واالنصياع حيث يروف 
وىذا االعتقاد ليس ظبة ريفية فقط  وأحواؽبمعلى حياهتم ومستقبلهم مل يبوتوا بعد وال زاؿ ؽبم تأثَت كبَت 

بصوفية العائالت الشريفة غيرتز ما يسميو ك، او  الشعيب  اإلسالـيف  إصباالحضرية وىي تدخل  أيضابل 
يف كل موسم  إليهميتجلى يف عبادة القديسُت واغبج  نيات وكالنبااأو اؼبرابطُت ) اؼبخزف( و االخو 

 . 3فالت حوؿ األضرحة والزيارات اؼبتكررةوإقامة اغب
                                                 

. 113ص  ، اؼبرجع السابقالصمود " الثوابت واؼبتغَتات الدينية يف اعبزائر اؼبعاصرة اتآي ،فاين كولونا 
1
 

2
 . 113 نفس اؼبرجع ، ص 

3
 Mohammed El Ayadi et D’autres, L’ISLAM AU QUOTIDIEN « Enquête sur les valeurs et les pratiques 

religieuses au Maroc ».  Op cit . p 60  
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بدعة مل تكن مع بدايات اإلسالـ ومنهي عنها الف فيو يروف فيو  إذىذا الوضع مرفوض عند السلفية 
،   ربوبية اهلل وبالتايل يعتربونو مدخال من مدخالت الشرؾمع  لألولياء تشبو بالنصارى كما أهنا إشراؾ

لعديد من اإليبانيات اليت تتعلق بالربوبية وااللوىية واليـو اآلخر كما أف العقيدة اإلسالمية تناق  ا
 .واغبساب واؼبالئكة والقضاء والقدر كل ىذه مل يكن ؽبا أي وجود يف كل صفحات اجمللة 

موضوعا ، وىذا لكثرت  21الوحيد الذي حققت أسهمو أعلى ارتفاعا دبستوى قدر الفقه :  2-1-2
ية ألهنم يسعوف اىل معرفة األحكاـ الصحيحة لسلوكات قاموا او يريدوف اىتماـ الناس باؼبواضيع الفقه

 يف ىذا الباب اىل ثالث ؿباور :  أتتالقياـ هبا ، يبكن تقسيم اؼبقاالت اليت 
صالة الفجر ، حكم تارؾ الصالة بُت اؼبكفر واؼبفسق،  أذاف: واليت تطرقت اىل التثويب يف العبادات 

أخَت يف السحور أياـ رمضاف واألثر النفسي االهبايب الذي يًتكو الصـو على سنة اإلسراع يف الفطور والت
الصائم حيث يتجلى يف الصرب واالمتثاؿ ألوامر اهلل وكبح الشهوات دبا فيها شهوات البطن والفرج ، 

، جواز قراءة قباسة الدـ من عدمو لدى الفقهاء وعليو العمامة بُت اجمليز واحملـر ،  الرأسحكم مسح 
ثبات جدة ميقات وىذا من قراف الكرمي على اؼبيت بُت اؼببيح واحملـر ويف األخَت ترجيح غبكم اإلباحة، ال

 .   شعَتة اغبج اليت مل هبيزىا البعضاجل اإلحراـ وابتداء 
: وىي اليت تتعلق فيما يسمى بالتشريع خاصة يف شقو اؼبدين او اعبنائي وىذا ليس غريب ،  اؼبعامالت

، ومن تلك  اإلسالميمؤسسات التشريع يف العامل تأخذ من القانوف الروماين والفقو كانت كربى   إذ
، وحكم الكاللة اليت تتعلق باؼبَتاث  ألعمديالتشريعات نذكر تلك اليت تعلقت بأحكاـ الدية يف القتل 

وائز بُت أيضا ، حكم اؼبسابقات واعبحيث بُت معٌت الكاللة الشرعي من القراف والسنة و مدلولو اللغوي 
 . اؼبقامرة ومضيعة الوقت والتسلية والتشجيع

: أعطينا ىذه التسمية ؼبثل ىذه النصوص ألهنا ليست من اختصاص اعبميع بل اختصاص من  لببوي
يسموف بالفقهاء فقط والفقهاء اجملتهدوف ربديدا ، فالدعوة مثال لكتابة الفقو على اعتبار انو تراث يبدأ 

ر تقدير مع اإلماـ مالك و موطئو اىل وقتنا اغبايل ومع كل تلك اؼبدونات اليت  من القرف الثاين على أكث
كانت تكتب آنذاؾ دبا كاف يسمى باغبجاز بل قل من اليمن اىل األندلس إضافة اىل اؼبسار الذي عرفو 

كل ىذه اؼبعطيات اؼبختصرة الفقو من تلخيص وىوام  ومتوف اىل تلخيص التالخيص وىوام  اؽبوام   
يف فهمها لذلك جاء النداء إلعادة   امن اىتماـ الكثَت وحىت واف اىتموا هبا فسيجدوف حرجا كبَت ليست 

أما اؼبوضوع الثاين فهو الذي تعلق بإثبات الشهور القمرية بطريقة مفهومة وبسيطة وعصرية كتابة الفقو 
خر أيضا باظبو انو ال بُت الشرع الذي يقوؿ البعض باظبو بوجوب الرؤية البصرية والذي يقوؿ البعض اآل

وإمبا اغبرج الذي هنى عنو اإلسالـ ىو أف تفطر صباعة من اؼبسلمُت حرج يف استخداـ اغبسابات الفلكية 
  بعد ثالثة أياـ او أربعة من احتفاؿ صباعة إسالمية أخرى بعيد الفطر.

وإمبا اعتمدت بطرح مل تكتفي ىذه النصوص بطرح تصور او رؤية وحيدة واليت تتعلق بالفقو اؼبالكي فقط 
 كل اآلراء الفقهية وبطريقة جد دقيقة ومتعمقة يف أمهات الكتب الفقهية والفتاوى القديبة ؼبؤسسي تلك 
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اؼبذاىب ، إال أهنا كانت ترجح يف األخَت األيسر واألسهل واألقرب اىل قدرات وإمكانات الناس وىذا 

 وأقواؿكانت تتحرى مذىب   أهناسروا ، كما يسَتوا وال تع: على حسبهم امتثاؿ لقوؿ الرسوؿ ) ص ( 
ىو مفيت اؼبدينة واؼبقولة الشهَتة تؤكد  اإلماـف األطروحات بدعوى أتلك لكختاـ   األخَتمالك يف  اإلماـ

شاىد وظبع من كبار التابعُت الذين كانوا مع النيب ) ص ( الذي  ، ألنوىذا ال يفىت ومالك يف اؼبدينة 
 عاش باؼبدينة ومات فيها .

، واف كاف يف  59مواضيع من  10قد حظيت ىذه األخَتة بنسبة معتربة أال وىي الدعوة :  2-1-3
واقع األمر كل اجمللة تدور حوؿ الرفع من اؼبستوى األدائي واؼبهاري للعاملُت هبذا اجملاؿ ، وىذا ما 

ىروبية من الواقع  كحالةونبهتو اىل عدـ االستغراؽ يف اؼباضوية   باإلماـاؼبواضيع حيث اىتمت وجدناه 
وعدـ فهم لو وىذا الفهم وتلك الطريقة يف اؼبعاعبة ال تزيد العملية الدعوية إال تعفنا وتأزما ، ولذلك 

بعض االقًتاحات يف اىتماـ اإلماـ بأدائو عن طريق ربسُت مستواه اللغوي وجعلو أكثر وضوحا  أتت
إف تعلق األمر باالستفهاـ  ربملهاب أف وفصاحة وانسجاـ كل ما يقولو مع الشحنات العاطفية اليت هب

او التعجب او االستنكار إضافة اىل اغبركات اعبسمانية اليت تصاحبها واغبجج القوية اليت يسوقها ويف 
يتوقف قباحو وفعاليتو على وحدتو ومراعاة حاجات  أؼبسجدي" لكن اػبطاب ىذا الصدد يقوؿ الوزير 

يراوح بُت الفكرة النَتة  أفيراعي مقتضى اغباؿ و  أفعبمعة الناس وتطلعاهتم وؽبذا كاف على خطيب ا
 أف اإلماـهبب على كما   ، 1النبوية الصحيحة" واألحاديثالبينات  باآلياتاغبية وبُت االستشهاد ؽبا 

يكوف مستمع جيد لكل مشاكل الناس الف استماعو وحده وبقق نوع من الراحة النفسية كما يستطيع 
يكوف مستعمل جيد للوسائل االتصاؿ اغبديثة  أفؼبشكل واغبل ، كما هبب وبدد بصورة دقيقة ا أف

الوسيلة يف ؾباؿ الدعوة  توظيف ىذه كوفتشكل خزاف كبَت من اؼبعلومات ، ألهناللكومبيوتر واالنًتنيت 
والتحريفات وىذه كل فرد ودحض لكل الشبهات   رأي التعريف الصحيح والفعاؿ لفكر و من شأنو

يف اؼبسجد يتصرؼ كمثقف  اإلماـ إف"  اآليتواليت نعززىا بالقوؿ  اإلماـاؼبرسومة لدور الصورة اغبديثة 
 .2التغيَت يف اؼبواقف والسلوكات" إلحداثيسعى بعملو 

ذا خصوصية عاؼبية كما  اإلسالـالشمويل الف  أيضاوىذا التغَت ال يكوف على اؼبستوى احمللي فقط بل 
اليت  اإلساءاتلنبيو بقصد او جبهل وعليو هبب رد كل تلك فتحت عليو جبهات عاؼبية أساءت لو و 

كما هبب استثمار كل النجاحات اليت حققها قبل وبعد التهجم   أيضاتعرض ؽبا واليت مست اؼبسلمُت 
 11 أحداثوقبلهما  باإلرىاب لإلسالـاىل الرسومات الكاريكاتورية وهتم البابا  إشارةعليو ويف ذلك 

 . 2001سبتمرب 

 
                                                 

1
  05 ص، اؼبرجع السابق  ، 09إىل ص  06اؼبسجد يف اجملتمع من ص غالـ اهلل، بوعبد اهلل  

2
وزارة الشؤوف الدينية  اعبزائر:، 2009 افريل /هـ 1430 ربيع الثاين،  04 ، العددالتغيَت الذي ينشده اؼبسجد،ؾبلة رسالة اؼبسجد بوعبد اهلل غالـ اهلل ، 

 . 03 صواالوقاؼ اعبزائرية ، 
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طريقة تتم إقامة فريضة الدعوة والنزوؿ عند قولو ) ص ( : " بلغوا عٍت ولو أية " وقولو أيضا " هبذه ال

بشروا وال تنفروا " كأنو يدعوا اىل استعماؿ األسلوب األفضل اؼبقبوؿ ويكره يف كل أسلوب ال يلقى رضا 
 وذباوب . 

ثَت وحفوىا بكثَت من وىي عبارة عن سرد قصصي لشخصيات تعلق هبا الكسيرة وتراجم :  2-1-4
دليل بسيط عن  إالوىذا ما ىو  األظباءبتلك  أبنائهماالحًتاـ واغبب وجعلوىا مثاال يقتدى بو ونادوا 

هبا  وتتأثر األبطاؿملحمات  الناس شغوفة بأف تسمع بتضحيات و أف، كما اؼبستمر هبا  إعجاهبم
 .و يف يومها ورباكيها فيما تواجه

وابلغ  أنبية األكثرمن  ابتداء اإلسالمي سنذكر و على طريقة الًتاتب ومن ضمن ىذه الشخصيات اليت
ؼبثل ىذه الوحدة ىي تسعة خصص  أحصيتاؼبواضيع اليت  توالرسل واف كان األنبياءأي من اثر 

، ، موسى ، عيسى ، ؿبمد عليهم السالـ (  إبراىيم) نوح ،  اإلسالـالعـز وىم يف  ألويلموضوع واحد 
من تقدير ؽبؤالء  اإلسالـرنة ما بُت الرواية اؼبوجودة يف نص العهدين و ما يكنو على شكل مقا أتى

 اإلسراءخبمس مواضيع كلها دارت حوؿ معجزة  األكربالنصيب ب حظي واف كاف ؿبمد )ص( الرسل 
اىل للدعوة احملمدية وخروجها من طور الضعف  األساسيواؼبعراج اليت تعترب يف تاريخ السَتة النبوية اؼبنعرج 

طور القوة اليت استلهمت من ىذه اؼبعجزة اليت كانت دبثابة تكرمي حملمد عليو السالـ وطمأنت لو ؼبا  
وعبقريتو اال انو يف االخَت قبح باف يقنع من حولو بدعوتو   كابده من عناء وشقاء وتسفيو من الناس لو

 .اتا  ورسوخا ويف ىذا اكرب رد على كل مشكك وطاعن يف شخصو بل يزيد اؼبؤمنُت بو ثب
باؼبئات واف كاف ارفعهم  اإلسالميالذي يقدروف يف التاريخ بعد ذلك يأيت يف اؼبرتبة الثانية الصحابة 

مكانة ىم من يسموف بالعشرة اؼببشرين باعبنة مث من يسموف باػبلفاء الراشدين وىم ابوبكر الصديق 
ابوبكر الصديق  إال األظباءمن ىذه طالب ومل يذكر  أيبوعمر بن اػبطاب وعثماف بن عفاف و علي بن 

اؼبوضوع  أف إالكاف قريبا من النيب )ص( دفاعا عنو ومصاحبة ومصاىرة لو ،   ألنوودبوضوع واحد وىذا 
 . األوقات وأصعب األياـ أكلحواليت كانت تتجلى يف  إليبانوفيها عمقا  رأىابرز قوة شخصيتو اليت 

الذين كانت ؽبم رفقة مع صحابة ؿبمد ، ومل يذكر منهم  من يسمى بالتابعُت أي أتىالًتتيب  أخرويف 
اغبسن البصري يف موضوع واحد كرر مرتاف كرجل متصوؼ زاىد وعامل عابد مناىض للظلم والظلمة  إال

 خاصة ضد من كاف أمَتا أمويا آنذاؾ على اغبجاز مث فيما بعد العراؽ أي على اغبجاج .
، اآلليات واألدوات اليت يعمل هبااىية ىذا العلم من خالؿ سنتطرؽ اىل كنو و م علوم القران : 2-1-5

القراءات يف طي تعريفو للتفسَت حيث  األندلسيحيان  أبومن خالؿ عرض بعض التعاريف ، يعرؼ 
والًتكيبية يقوؿ : " التفسَت علم يبحث فيو عن النطق بألفاظ القراف ومدلوالهتا وأحاكمها االفرادية 

 : بأنوعلم القراءات  القسطالنيعرؼ ، كما ي 1حاؿ الًتكيب وتتمات لذلك " ومعانيو اليت ربمل عليها
                                                 

1
صبادي  114" العدد  39اىل ص  19حجية القراءات القرانية وعالقاهتا بالزياد على النص وقوؿ الصحايب من ص ب ،ؾبلة الًتاث العريب "خَت الدين سي 

 . 21، ارباد كتاب العرب دمشق ، ص  2009حزيراف  1430الثانية 
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والتحريك  واإلثباتواغبذؼ  واإلعرابعلم يعرؼ منو اتفاؽ الناقلُت لكتاب اهلل واختالفهم يف اللغة " 

، وعليو يتبُت لنا ىنا أف  1من حيث السماع" واإلبداؿوالفصل واالتصاؿ وغَت ذلك من ىيئة  واإلسكاف
أساس ىذا العلم لساين حيث يهتم بالقواعد الصوتية ؼبخارج اغبروؼ عند التالوة و الًتاكيب النحوية 

مغلب ما عرض يف ىذا الصدد من  فاواإلعرابية وكيف يؤثر على اؼبعاين البالغية والداللية ، لذلك قبد 
 وأسلوبغوي والقصصي ، اىل التفسَت الل إضافةالتجويد والًتتيل  أحكاـعلى علم  أساسامواضيع تركز 

وعنايتو بكل التفاصيل اليت زبص البشر   وإؼبامواحملاججة العقلي والعاطفي الذي استعمل يف القراف 
العلمي للقراف  باإلعجازقارئو او اؼبستمع لو اىل جانب عرض جزئي ؼبا يسمى  إقناعكطريقة وباوؿ هبا 

م قروف من الزمن كما ىو على سبيل اؼبثاؿ يف الذي يقدـ تفاسَت علمية حوؿ ظواىر كونية سبق هبا العل
وحيد  آخرموضوع  أيضااليت يتكوف فيها اعبنُت ، كما يوجد  األطواريبُت القراف الكرمي  إذعلم األجنة 

انو  إالسورة  114الذي ظبيت بو سور القراف وىي  األسلوبيف ىذا اجملاؿ ذلك الذي تعرض اىل 
العنكبوت وبُت اغبكمة من ذلك والعالقة البنيوية اؼبتماسكة بُت عنواف اكتفى بسورتُت اثنتُت ونبا البقرة و 

أي ما تعاجل ربديدا ، وعليو ىذا ما يقـو بو ىذا العلم الشرعي يف تعاطيو مع النص السورة وؿبتواىا 
اؼبقدس إذ يضع مدخالت وـبرجات البد من تعلمها وإتقاهنا لكل مهتم هبذا اؼبيداف او عامل فيو وىي 

أيضا ما يوضح احتالؿ مثل ىذه القصوى وىذا  ا منفردة تشكل علما قائما بذاتو ألنبيته لوحدىا
 .مقاؿباثٍت عشرة  الثانيةللرتبة  اؼبواضيع

والعاطفي من  األخالقي" العلم الذي يبحث يف اعبانب  على انو و البعضيعرفالتصوف :  2-1-6
من الًتبية اػبلقية اليت تقـو أساسا على تزكية كما يرى فيو البعض على انو نوع  2" اإلسالميةالثقافة 

بقولو " التصوؼ خلق  الكتانيعنو النفس وتعويدىا على القوؿ الرقيق والفعل اغبسن ولعل ىذا ما يعرب 
حيث وىذا ما تطرقت لو " ؾبلة رسالة اؼبسجد" ،  3فمن زاد عليك يف اػبلق زاد عليك يف التصوؼ"

او توؽ اىل النجاة والرقي الروحاين يف عامل اؼبلكوت حيث  لذنببا اإلحساسيف التصوؼ نوع من  رأت
تقًتب الروح من اغبقيقة وتتطهر يف قرهبا من اهلل ، كما سعت اىل تسليط الضوء على شخصية اغبالج 

وجدت فيو الشخصية اليت تسامت يف ؿببة اهلل عز  أهنا إالوالزالت تثَت جدال كبَتا حوؽبا  أثارتاليت 
، وىذا اؼبشاعر الراقية اليت توطنت يف نفس اغبالج  إدراؾنقص يف  إاللنقد الذي طاؽبا وجل وما ذلك ا

 .ة اىل اكتشاؼ وسبثل تلك األحاسيسليس ؾبرد دفاع بقدر ما ىو دعو 
يعترب من  ألنوردبا تسجيل حضور ىذا العلم من الشريعة دبوضوعُت لو داللتو ، الفقه :  أصول 2-1-7

سواء يف بنيتو اللغوية او التشريعية او العتباره وسيط  يو من التدقيق العايلعلـو الشريعة ؼبا ف أصعب
 ولن يقـو هبذه العملية إال من يسموف يف اإلسالـ باألصوليُت وىم من افقو  توفيقي مابُت الشرع والواقع

                                                 
1

 . 22صنفس اؼبرجع ،  
2
 .71 ، ص1996، 10. القاىرة: مكتبة وىبة، ط  ثقافة الداعيةيوسف القرضاوي،  

3
 . 72نفس اؼبرجع ، ص  
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لية احملتكرة بفعل وعليو فالتطرؽ ؼبثل ىذه اؼبواضيع يعترب من النقاشات النخبوية الدينية العا علماء الدين ،

 .القدرة واؼبهارة ال الكهنوتية 
ما مت تناولو من ؿبتويات يف ىذا اؼبسعى ىو ما تعلق من استنباط لألحكاـ من القراف ما بُت القابلُت  

واؼبوافقُت على مثل ىذه الطريقة مع تبياف الشروط اليت يتم فيها االستنباط واليت زبضع لزاما ؼبقاصد 
 تيسَت على الناس وفق ما ىبدـ مصاغبهم بدوف ـبالفة للشرع .الشريعة وأنبها ال

حيث تضمن دعوة اىل تأسيس اجملالس واجملامع احملتوى الثاين ىو ما كتب حوؿ االجتهاد اعبماعي  أما
الفقهية ؼبا فيها من قوة يف إدراؾ اغبقائق ومباعدة للخطأ عن طريق فتاوى موضوعية ومقبولة خبالؼ 

 ا فيو من بعض اؼبساوئ .االجتهاد الفردي ؼب

 المواضيع السياسية:  2-2
 شخصيات وطنية 

 وحدة ومصاغبة وطنية 
 أعياد وطنية 

 زوايا 
 خيانة وطنية 

 التنصَت 
االجتماعي والديٍت والعمق  اإلصالحيببعدىا  األخَتةامتازت ىذه شخصيات وطنية :  2-2-1

علماء كانت ؽبم كلمتهم عرفوا بقدراهتم  ةاألزمنوعلى مدار  أقببالتارىبي للمجتمع اعبزائري الذي 
 اآلفواالستبصار أي ما يعرب عنو  اإلحاطةاؼبعرفية ونشاطهم العقلي يف سرعة بداىتهم وقدرهتم على 

 ذكرىم وعرؼ دبناقبهم نذكر :  اباالستشراؼ ، ومن الذين احيي
سس صبعية العلماء العاـ بأنو مؤ  الرأيعبد اغبميد بن باديس اؼبصلح اجملاىد الذي عرؼ لدى  -

حلقات تفسَت القراف ونضالو  وإقامةاىل اعبرائد  إضافةعليمية والثقافية اؼبسلمُت والعديد من النوادي الت
قدـ بصورة أخرى أال وىي االقًتاحات اليت قدمها يف تغيَت األدوات  ضد البدع واػبرافات  الدءوب

انب الصفات يتماشى وروح العصر، فهو اىل جاألحكاـ دبا  طاألصولية او باألحرى ربديثها يف استنبا
ودعوتو اىل فتح باب االجتهاد من الفقو  أصوؿسبكنو من  ذبلت يف أخرى اليت عرؼ هبا سجلت لو

 خالؿ فبارستو الفعلية واؼبباشرة لعملية االجتهاد .
شعرية اليت النظم ال أىمابن بري وىو احد كبار حفاظ القراف الكرمي باعبزائر حيث يعد من واضعي  -   

 تتعلق بتيسَت حف  أحكاـ التالوة والتجويد كرواية ورش وقالوف .
ابن عطية الونشريسي عرؼ برسوخو يف علم أصوؿ الفقو كانت تطلب منو الفتوى من غرناطة ، عرؼ  -

 بًتحالو وعطائو العلمي الغزير .
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يف  واإلمامة اإلفتاءمن مقاعد شغل العديد والفلك اضبد اؼبقري كاف عاؼبا باللغة والفقو والعقيدة  -

 ، شكل نبزة وصل بُت اغبراؾ الثقايف والعلمي أؼبشارقي واؼبغاريب .والقرويُت  واألزىراؼبسجد النبوي 
علماء بٍت ورتيالف وىم من القبائل الصغرى نذكر منهم ) ؿبمد السعيد الورتيالين ، وبي بن ضبودي ،  -
غبافظي ( ، كل ىؤالء كونوا وكونوا بالزوايا اؼبوجودة بتلك اؼبنطقة مولود الو وعمارة ، الصاحل ايزمراف ، غب

لمتجنسُت اؼبكفر لالباديسي وكمثاؿ على ذلك سعيد اؽبلوؿ  اإلصالحيواليت عرفت بقرهبا من التيار 
طب بالفرنسية ، كما تطرقت اجمللة اىل تلك النقاشات اليت كانت تدور بُت قطب اعبمعية بن باديس وق

 أغبافظي .ولود اؼبنشقة آنذاؾ م صباعة السنة
عبد الباقي البشروطي عرؼ بطلبو للعلم يف اؼبشرؽ العريب وزىده وتصوفو ونضالو ضد االستعمار  -

 الفرنسي .
عبد الرضبن التنالين احد كبار اؼبقرئُت واجملزين دبنطقة توات ومن الذين اىتموا ايضا بعلم القراءات رظبا  -

ي ، ؿبمد ػن الثعالبػ، اضبد بن ؿبمد الوىراين ، عبد اهلل التنسي ، عبد الرضبوسندا نذكر ) علي الزواوي 
لًتبية الناشئة  قرآنيةايب راس اؼبعسكري، علي بن اغبفاؼ (  ، ىذه القامات خلفت من ورائها مدارس 

ومن ابرز تلك وربفيظهم سور القراف وتعاليمو ، استلهمت منهم طرقا حديثة ومرنة يف ربفي  القراف 
بغرداية اليت مدرسة عمي سعيد ؼبدارس اليت حاوؿ القائم على اجمللة تبياف ذبربتها مبوذجُت اثنُت ، مبوذج ا

من كوهنا مدرسة اىل معهد وجددت وطورت من  اؿنتقاال أحسنتواليت بوركت من قبل حلقة العزابة 
االجتماعية  مراعاهتا للفروؽوافق مع الزمن اؼبعاش اىل جانب تزبصصاهتا العلمية دبا يأنظمتها الًتبوية و 
كما يقدـ دروس يف   واإلسعاؼعلم الفتيات فن الطبخ واػبياطة ت، حيث  واإلناث واعبنسية بُت الذكور

وعلم الفلك ولو العديد من النشاطات الرياضية والثقافية واؼبسابقات الًتفيهية والبعثات  األجنبيةاللغات 
 أما، يكثف من عملو بسبب انتهاء اؼبوسم اؼبدرسي العلمية ، كما انو يستغل عطلة الصيف حيث 

حيث امتازت خبصوصيتها يف ربفي  القراف الكرمي كوهنا تبدأ مدرسة منطقة توات النموذج الثاين فهو 
سهلة اغبف  ولقراءهتا عند كل صالة ، ويقـو الطالب قبل حفظها بكتابتها على  ألهنابالسور القصَتة 

على حسن الكتابة مث يدخل من يريد حف  القراف  و الذي هبيزه ابتداءرض اللوح على شيخاللوح مث يع
او كما يسمى " الطالب " مرحلة ثانية وىي التكرار الفردي أي لوحده او التكراري اعبماعي كل ىذه 

يعلم  أفالظروؼ والتقنيات مساعدة على حف  القراف ، كما تطلب ىذه اؼبدرسة من كل حاف  للقراف 
 آلياتمن  كآليةوىكذا دواليك   آخروفيعلم عشرة  أفالعشرة  أولئككل واحد من   وعلى أفرادعشرة 

 .نشر القراف وتعميمو 
بعض الكتابات اىل االستلهاـ من ىذه التجارب وتعديل الطرؽ اليت يتم هبا  أشارتللمالحظة ىنا 

وعدـ تكرارىا والتدرج يف اؼبدارس وذلك عن طريق االبتداء بالسور الصغَتة  لألطفاؿربفي  القراف الكرمي 
 بالروضة . األطفاؿاؼبدارس فقط بل حىت  بأطفاؿ أيضاال يتعلق  واألمرفيها وتعزيزىا بتفاسَت شارحة ؽبا 
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ىذا العرض التفصيلي للعديد من الكفاءات الدينية والتجارب الناجحة ىو من قبيل التعريف بأعالـ   إف

وىو من قبيل التعجب أيضا واالستغراب خاصة ارج من الداخل واػبكانت دبثابة منارات يستهدى هبا 
 .من أولئك الذين هبعلوف مرجعياهتم خارج ىذا الوطن 

ضروري لقياـ أي وحدة الف معاعبة الوحدة من  أمرتعترب اؼبصاغبة وحدة ومصالحة وطنية :  2-2-2
و أؼبغاريب  ىذه القضية كانت على العديد من اؼبستويات منها الوطٍت عناليت كتبت  األقالـقبل 

احو للسنة تفتاعبزائرية أثناء السيد رئيس اعبمهورية قوال ل مقتبسُت األوؿسنبدأ من  أننا إال،  واإلسالمي
" إف اؼبصاغبة الوطنية أؤكد على ىذا اؼبوضوع ستتم و ال ريب وسنبٍت حيث ردد التايل باعبزائر القضائية 

نية من جديد ومن دوف تعبئة قدراتنا الوطنية وتفعيلها ونرفع صرح دولة اغبق والقانوف ونبعث التنمية الوط
ومن دوف االستقرار الداخلي على كافة األصعدة يف كنف دولة اغبق والقانوف ال مآؿ لنا سوى التقهقر 

، ويف نفس ىذا السياؽ وتكريسا لو اعتربت اجمللة خيار ميثاؽ السلم واؼبصاغبة مطلب شرعي  1"
و وفاءا لتضحيات ومن اجل بناء وتنمية الوطن واستقراره وازدىاره  عداءاألواسًتاتيجي للوقوؼ ضد كل 

حفاظ على ػجب الػورسالة الذين قاموا بالثورة فقيامهم هبا مل يكن من اجل االقتتاؿ فيما بيننا ولذلك ي
 إذويف نفس السياؽ يقوؿ عبد اهلل غالـ اهلل التايل : "  تلك األمانة من خالؿ رص الصفوؼ والتوحد

ن النتائج احملققة من مسعى اؼبصاغبة الوطنية ونتطلع اىل تعزيز اػبطوات اليت قطعت يف سبيل إطفاء نثم
 .2(واالطمئناف األمن أنواراىل  واإلجراـشعبنا من ظلمات اػبوؼ  وإخراجنار الفتنة  وإطبادصبرة احملنة 

األصوؿ اللغوية السامية  فسالذين يقتسماف ن كما أكدت يف موضع آخر على الوحدة االمازيغية العربية  
العالقات اؼبصاىراتية اليت صبعتهما على مدار التاريخ و الذي بدوره أرخ المتزاج ثقايف  زيادة على ذلك
الذي اعترب شعر امازيغي عريب الستعمالو اؼبضروبة على ذلك شعر ؿبند او ؿبمد  األمثلةوديٍت متُت ومن 
 . لكلتا اللغتُت

من اجل إسقاط وإخراج فتجلت يف تعاوف قوى التحرر اؼبغاربية  أؼبغاريبالوحدة على اؼبستوى  أما
كصورة من صور تضامن   1957االستعمار الفرنسي وفبا ذكر يف ىذا الباب ىو معركة ايسُت سنة 

 الشعب اللييب مع اعبزائري الذي دعمو دبالو ودمو وسياستو .
 واإلسالمييف بعض األدبيات بالتكامل العريب  وفيما ىبص الدعوة اىل مل الشمل العريب او كما يعرب عنو

مغلبها بسبب التآمر  أف واليت رأى بعضهم  الكتاب بالتذكَت دبراحل اكبدار العامل اإلسالمي يتهاوىمل 
وإعالف اغبرب على بعضهم البعض وما صراع اؼبوحدين مع اغبماديُت والنتيجة النهائية أال منطقية اليت  

 إال مثاؿ بسيط من األمثلة اليت بقصور اؼبنتصرين  إقامتو وإكراـُت اؼبخلوع اغبمادي أمَتكانت بتكرمي 
                                                 

1
 ANEP". اعبزائر : منشورات " الدبلوماسية اعبزائرية يف األلفية الثالثة 2003 – 1999ـبتارات من خطب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إبراىيم رماين،  

 . 785،  784، ص  2003،  1، ط 
ؿبـر  02، العدد  رسالة اؼبسجد"،  50اىل ص  36من ص  -نظرة مستقبلية–ايا واغبياة الروحية رسالة الزو ؿبمد اؼبأموف مصطفى القاظبي اغبسيٍت، "  2

   48ص  وزارة الشؤوف الدينية واالوقاؼ اعبزائرية، ، 2010فيفري  / 1431
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 اآلفوفبا هبري يعمر هبا التاريخ اإلسالمي من ملوؾ الطوائف واؼبماليك وغَتىم فبا جرى يف اسر اػبالفة 

 ىذا الضعف واؽبواف مرده اعبهل وعدـ التقدـ يف أف، كما تبُت للبعض منهم يف العراؽ وفلسطُت 
مضمار العلـو واؼبعارؼ وابتعاد اؼبسلمُت عن تعاليم دينهم الذي جعلوه وراء ظهورىم كحالة من النسياف 

بنبذ عوامل الفرقة  إال برأيهماقًتح اغبلوؿ اليت تكوف  اآلخراو التناسي اليت تفسر حالة االهنزامية والبعض 
كل قاعدة صلبو لالرباد والوحدة عن اليت تشوالبحث عن نقاط االتفاؽ  اإلسالـوالتنازع اليت حرمها 

الصادقة والقوية وعلى اؼبنطق الذي تسَت بو   اإلرادةطريق العمل ضمن مؤسسات وىيئات تعرب عن ىذه 
ىؤالء وذلك من  أطماعوالذي وبمي صبيع اؼبسلمُت من  واألقطابكل دوؿ العامل وىو منطق التكتالت 

 اإلسالـتفعيلو سيشكل قوة دالة على ىيبة الذي ب اإلسالميالمؤتمر  منظمةخالؿ العمل ضمن 
 . واؼبسلمُت

كل األمم ربيي أعيادىا حفاظ على الذاكرة اعبماعية وكنوع من االستمرارية يف وطنية :  أعياد 2-2-3
او شاىدوىا وهبذه الطريقة  صنعوىاعن من  األجياؿأداء الواجب اذباه الوطن وتبليغ الرسالة ليحفظها 

ؾبد وعنفواف ىذا البلد وتكرب الناشئة يف جو من صنعوا  أبطاؿ أماـلية التارىبية يؤدى ىام  من اؼبسؤو 
وطنية تارىبية كثَتة ربتفي هبا تتذكر فيها أالمها وتنعي  أياـالوطنية يشكل وعيهم وسلوكهم ، وللجزائر 

 شباف مواضيع:   ؾبموع منيومُت اثنُت فقط  إالاجمللة مل ربيي  أفىو  ااستوقفنما  أف إالفيها شهدائها ، 

 زاويةـ اؼبشهود من والذي ربصل على مغلب اؼبواضيع اليت مل تعاجل ىذا اليو  1954نوفمرب  01 -
حيث ىذا اغبدث لطريقة اليت كتب هبا أطروحات عدة نذكر من بينها  نقد اواحدة فقط بل قدمت 

ما استقلت والثورة ما كانت  غربلتو من بعض األخطاء اليت اعتربهتا إساءات كالقوؿ باف اعبزائردعت اىل 
، وعليو  1لتنجح لوال فشل فرنسا يف فيتناـ وظهور اغبركات الوطنية باؼبغرب وتونس وربقيقها لالستقالؿ

طالبت بإعادة كتابة التاريخ كتابة عصرية زبضع للمعايَت الدولية بعيدا عن األدبيات الكالسيكية و 
مثاؿ على الكرامة يف الثورة  رأت أخرى قابلتها أركاف اؼبقارنات أال تارىبية ىذه إحدى الزوايا اليت

واالنتفاضة ضد الطغياف والظلم لتتساءؿ يف األخَت عن وجود ىذه القيمة اآلف ، كما ابرز احدىم الدور 
الذي لعبو اعبناح السياسي للثورة اعبزائرية الذي مثلتو اغبكومة اؼبؤقتة بكل فروعها العاملة بأفريقيا والوطن 

من ذىب اىل القوؿ بأف الكفاح والثورة ال يزاؿ قائم وذلك عن  همواسيا وباألمم اؼبتحدة ، ومن العريب
 طريق بناء الوطن والبقاء على تلك اللحمة والعمل اعبماعي اؼبتواصل .

وقد خص بنص واحد وحيد حيث وجد أف االحتفاؿ هبذه اؼبناسبة  1962مارس  19عيد النصر  -
الشعب اعبزائري منذ دخوؿ االستعمار معلنا اهنزامو أماـ قوة ىذا الشعب دليل على انتصار تضحيات 

 وصالبتو.
                                                 


 2010وىذا ما عيناه يف اؼبوضوع الثاين الصادر بالعدد الثاين ، فيفري سنة  

 ،2005جواف / 1426، ربيع الثاين 04العدد ،رسالة اؼبسجد  ،" 53اىل ص  43من ص الوطنية مع التاريخ يف ظل العوؼبة  اؼبصاغبة "عبد القادر وبياوي ، 1
 .50ص وزارة الشؤوف الدينية واالوقاؼ اعبزائرية ، اعبزائر:
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ربديدا بدور الزوايا ومنهجها الروحي والًتبوي يف بناء الشخصية  األمرتعلق  حيثالزوايا :  2-2-4

ؼبسيحي والتنصَت ا اإلعالميوالتغريب  األخالقياعبزائرية واغبفاظ على اجملتمع اعبزائري من االكبالؿ 
كما بُت دور الزوايا اؼبقاـو ضد االستعمار من خالؿ اغبفاظ على   اإلرىايبوالتفرؽ اؼبذىيب والتطرؼ 

كما فعلت زوايا الصحراء ) توات ، وزبرهبها للعديد من طلبة القراف والعلماء الكبار   األمةمكونات 
العديد من الرجاؿ   أطرتاجي واليت علي اهبلوؿ اجمل أسسهاتادكلت ، قورارة ( وزاوية ؾباجة بالشلف اليت 

اؼبقاؿ ) اؼبطالبة يف  أتتكيحي الشاوي والسعيد قدورة وعبد القادر بن يسعد الربذعي ، ومن ىنا 
، بل والتذكَت دبا جرى عندما مت عزؽبا  وإقصائهابعدـ ربييد الزاوية (   2010الثالث من عدد فيفري 

 األفكاروىي اغبفاظ على اجملتمع اعبزائري من  أال هبما مع اؼبسجد يف ربقيق الرسالة اؼبناطة إشراكها
كالتسامح واغبب روحية )و القيم الًتبوية اليوالتطرؼ والعلمانية ( وترقيتو وزرع ف كاإلباحيةاؽبدامة )  
حدثت كثَتا يف منظومتها الًتبوية  أفوالصدؽ والتعاوف ( ، ؼباذا ال تقـو الزوايا هبذه الوظيفة بعد  واإلخاء
بالعديد من مدارس منطقة الصحراء )   اآليل واإلعالـفرنسية و اقبليزية  األجنبيةتعلم اللغات  أدرجت أين

تتعاوف الزوايا على ربقيق يقوؿ : "  أينكمدرسة رقاف و اولف ( ، ىذا التوجو يتماشى ومساعي الوزير 
فريضة  اإلسالميعمل ترشيد ال أف اإلسالميةىذا اؼبشروع مع اؼبؤسسة اؼبسجدية واؽبيئات العلمية 

: " احملافظة على وحدتنا الدينية واؼبذىبية وضباية اجملتمع من  أيضاكما يقوؿ   1ومصلحة وطنية (  إسالمية
ومن التصورات اؼبضللة  واآلفات تاالكبرافااؼبخاطر اليت هتدد انسجامو وسباسكو ... ضباية اجملتمع من 

واحملبة ونشر قيم التسامح والتضامن ونبذ الغلو والتعصب  األخوةروح  إلشاعةؼبظللة ... العمل اوالكلمة 
 . 2والعنف وعوامل الفرقة واػبالؼ(

من بينها اثنُت بطريقة  األعدادعبارة عن نص واحد تكرر مع العديد من ىي خيانة وطنية :  2-2-5
 رأىة اليت اليت تعرضت ؽبا حافالت الطلبة وقصر اغبكوم اإلرىابية األعماؿيستنكر ويستهجن  مباشرة

بطوالت الشعب اعبزائري كما تضمنت دعوة للحفاظ على ىذا الوطن وثرواتو فيها نكراف لتضحيات و 
 الطبيعية والبشرية وكل متحرؾ وساكن فيو .

وقد عوجل يف موضعُت اثنُت ليكوف هبذا الرقم يف آخر الًتتيب ، وىذا يدؿ على أف التنصير :  2-2-6
صادر عن إؼباـ دبحدوديتها اجملالية والعقائدية واستفساره عن عدـ التساؤؿ هتوين الوزير من ىذه الظاىرة 

الذين يدخلوف اإلسالـ بدؿ اػبروج منو ىو إشارة اىل غاية يف نفس يعقوب من شأهنا  عن ؾبموع النصارى
 غاياهتا أطماع توسعية ؼبصاحل بلداف غربية.و ضغوطات الشوشرة والبحث عن مشاعات من اجل مضايقات 

تطرؽ اىل اعبذور التارىبية للتنصَت واليت كانت دبحاوالت استعمارية كثفت من عملها يف منطقة  إذ
 واػبدمات االجتماعية اليت كانت ربت رعاية كل من الفيجري وماسكري إذ القبائل عن طريق اؼبدرسة 

                                                 
 . 41، ص  اؼبرجع السابق "، 50اىل ص  36من ص  -نظرة مستقبلية–رسالة الزوايا واغبياة الروحية " ، ؿبمد اؼبأموف مصطفى القاظبي  1
 . 42 نفس اؼبرجع ، ص 2


 ( ويف اخر صفحة منهما . 2007اوت لنفس السنة )  عددا جويلية و 
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فيما ىبص االسباب  أمابوابة لعودة اؼبسيحية ،  اآلفأرادوا أف هبعلوىا منطقة معزولة واليت يروف فيها 

 ػ :اغبالية فهي تتعلق ب
 تراجع دور األسرة واؼبؤسسات الًتبوية. -
 اعاز دور الًتبية لوسائل اإلعالـ . -
 تشبع األجياؿ بالقيم اؼبادية واالستهالكية . -

وللقضاء على ظاىرة التبشَت مت عرض بعض اؼبقًتحات من بينها إعادة ربديث اؼبناىج والربامج الًتبوية ، 
عانة ببعض الدعاة أالمعُت ، حيث مل وبدد اؼبقصود من ىذه الكلمة سواء كانوا يف الداخل او االست

 اػبارج بقدر ما كاف يشَت اىل قدرهتم على التأثَت واإلقناع  .
 المواضيع االجتماعية :  2-3

 عالقات اجتماعية 
 اؼبرأة 

 سالمة اؼبرور 
 آفات اجتماعية

  العمل 
  :ن ابرز ما اىتم بو نذكرم :عالقات اجتماعية 2-3-1
وعلى رأسها األمر باؼبعروؼ والنهي عن اؼبثلى  باألخالؽتقوية العالقات االجتماعية عن طريق التشبع  -

اليت تعترب كلها من صميم  واؼبنكر صلة األقارب ، العدؿ ، اإلحساف ، النهي عن الفحشاء والبغي 
سواء أكانت القيم  ره القرضاوي : " ومثل األخالؽوفبا جاء يف ىذا اؼبنواؿ ما ذكاإلسالمية  األخالؽ

بثمره ىذا اإليباف قيم دينية ربانية وعلى رأسها اإليباف باهلل تعاىل وبرساالتو وباعبزاء العادؿ يف اآلخرة وما 
مثل : اغبرية والكرامة والعدؿ ورعاية الفطرة واالعتداؿ او الوسطية  إنسانيةقيما من قيم أخرى ....

 .1قوؽ واؼبساواة بُت الناس والرضبة بالضعفاء"واحًتاـ اغب
وؿببتهم لو دوف  األبناءعلى ىيبتهم لدى  اآلباء: حيث بينت الطرؽ الًتبوية اؼبثلى غبفاظ  األسرة -

عنوانو تقدمي ىدايا و دلع زائد وحرية مطلقة ، كما تطرؽ أيضا اىل عنف جسدي او لفظي او خداع 
طريق الزيارات العائلية او كما يسمى يف الدين صلة األرحاـ يصل اهلل تقوية التماسك األسري وتثبيتو عن 

اليت استغلت أيضا  من وصلها ويقطع من قطعها ، خاصة يف مناسبات الدينية كعيد الفطر واألضحى
من دؼء العائلة كالعجزة بدار  ضا باالىتماـ بفئات اجتماعية حرمتأي للدعوة ال لتكثيف الزيارات القرابية وإمبا

 لشيخوخة واليتامى وأيضا الفقراء من اجل مشاركتهم الفرحة وإدخاؽبا على قلوهبم . ا
 

                                                 
 . 07، اؼبرجع السابق، ص دور القيم واألخالؽ يف االقتصاد اإلسالمي،  يوسف القرضاوي 1
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العناية بالشباب : واليت تتم من خالؿ توعيتهم دينيا وثقافيا و دعمهم ماديا عن طريق توزيع قروض  -

 تسحب من صندوؽ الزكاة ـبصصة ؼبثل ىذه الشروبة العمرية .
 حبقوقها اؼبدنية كالتعليم والتوظيف ، واغبقوؽ السياسية اؼبتمثلة بالتذكَت خصتحيث المرأة :  2-3-2

باؼبساواة بُت اعبنسُت ، وذلك  إصباالا يسمى دب تذكرتيف مزاولة نشاطات او وظائف سياسية ، أي 
فهمها او   أسيءكياف مفكر وذكي بعكس بعض النصوص اليت   أيضاىي  فاؼبرأةبالكف عن ربقَتىا ، 
النقصاف ىنا ىو نقصاف عن أداء  أفكما قوؿ بأف النساء ناقصات عقال ودينا  كرس لسوء فهمها كال

بعض الواجبات الدينية وتوترات نفسية تنعكس على اغبالة العقلية ؽبا بسبب ظروؼ فيزيولوجية سبر هبا 
دة  القيالعب دور اػبروج اىل العمل او  اؼبرأةما وبـر على  ىي يف ؿبل الرخصة كما انو ال يوجد يف الدين

ملكات كما كانت بلقيس او شجرة الدر ومن لنسوة كن مليء بأمثلو  اإلسالميكيف ذلك والتاريخ 
وفقهي وشعري خاصة  أديبخرجن وعلمن العديد من العلماء كما تركن ورائهن تراث  آاليتىن العاؼبات 

 يف منطقة اؼبغرب العريب   .
يف تعليمها تربية صاغبة ومفيدة للطفل  ال يعترب حق وفقط بل ىو واجب الف اؼبرأةتعليم  أفكما 

 .واألسرة واجملتمع
كما تطرقت إحدى اؼبقاالت اىل قضية مهمة أال وىي العنف ضد اؼبرأة الذي اعترب نتاج جهل باغبقوؽ 
والواجبات اؼبكلفة على الطرفُت واستغالؿ مشُت للدين بدعوى انو هبيز الضرب إال أهنم هبهلوف الكيفية 

واالذاية بكل صورىا بل يتعجلوف الضرب ويتغافلوف عن طرؽ أخرى ارشد إليها الشرع اليت ربـر اعبرح 
 أال وىي اؼبوعظة واؽبجراف يف اؼبضاجع .

اليت مست العديد من التيارات الدينية فعلى سبيل  واإلصالحاتتتماشى  واإلقراراتىذه اؼبطالبات 
عن اؼبرأة وضماف حقوقها الثابتة  اإلسالـع حقيقة دفا  إفاؼبثاؿ قبد احد علماء الدين يقوؿ التايل : "

شؤوف اجملتمع  إدارةوتقويبها واؼبشاركة يف  األسرةاجملاؿ ؽبا باؼبشاركة يف عملية بناء  وإتاحةواؼبشروعة 
 األعداءمن قبل  باإلسالـ ألصقتتناقض مع التهم اليت إمبا تتناقض كل الوسبكينو من التنمية والتطور 

ة والشاىد ىم واجب على كل مسلم و مسلم إمباطلب العلم واؼبعرفة  إمبا: "  اأيضويقوؿ  1اغباقدين "
، ويف اغبديث اشارة اىل استمرار اؼبسلم او  اطلبوا العلم من اؼبهد اىل اللحد على ذلك الرسوؿ )ص( : 

 2اؼبسلمة يف طلب العلم واؼبعرفة مهما يكن عمره او عمرىا"
لسالمة إال من خالؿ االحتياط واغبذر وااللتزاـ ببعض لن تكوف ىذه اسالمة المرور :   2-3-3

النصائح اليت يقدمها الشرع اغبنيف واليت جاءت متشاهبة يف ـبتلف ما كتب ابتدءا من ركوب السيارات 
يف مثل ىذا  واألكيدوترديد بعض األدعية اليت تستلـز ذكر اهلل واليت تعطي للسائق والراكب السكينة 

 لصوت اؼبوسيقى الذي رفع السرعة اؼبفرطة او ة سببها اػبمر أو اؼبخدرات او اعبو ال يبكن تصور نشو 
                                                 

1
 158،  157  اؼبرجع السابق ، ص ،لعالقة اؼبتفاعلة بُت اؼبؤسسة الدينية واجملتمع''، علم االجتماع الديٍت '' دراسة ربليلية حوؿ اؿبمد اغبسن  إحساف 
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يضر إصباال بالسكينة والذوؽ العاـ ومدعاة اىل ارتكاب جرائم وخسائر ال تعوض قد حرمتها الشريعة 

اىل  إصابات األضراراخف وأحقاد وشدد عليها القانوف وأعظمها القتل الذي يًتتب عليو ترميل وتيتيم 
دفع الطرقات يًتتب عليها  بإرىابىذه النتائج اليت عرفت عندنا  أف، ال شك  واإلعاقةالعجز  حد
حاجة  أكثرىي  أخرىتصرؼ يف قطاعات  أف أوىلائتمانية وصحية ال طائل منها كانت من باب  أمواؿ

راكب والتكوين العناية باؼبيع سائقُت ومارة لقانوف اؼبرور ، ، كاف يبكن ذبنب ذلك عن طريق التزاـ اعبم
، واالستعانة باعبمعيات للقياـ حبمالت توعوية واغبد من ظاىرة الرشوة اليت عمت مدارس تعليم السياقة 

      .من شأنو اغبد والتقليل منهاتبُت أسباب ونتائج وأضرار حوادث اؼبرور 

ية وىي يف نقص لكل ؾبتمع أمراضو او ما يسمى علميا بالبتولوجيا االجتماعآفات اجتماعية :  2-3-4
حجمها تعرب عن حالة صحية طبيعية ولكن إذا ذباوزت القدر اؼبعقوؿ تصبح تشكل هتديدا على سالمة 
وامن اجملتمع ، يعرؼ اجملتمع اعبزائري الكثَت من اآلفات ، إال أف ما مت التعرض إليو ضمن اػبمس 

 مواضيع ىنا حصر يف ثالث مشاكل  رئيسية ىي: 
يف ىذه اؼبسألة وىو التحرمي القاطع والصور اليت ترب موقف الشرع واضح وصريح يع إذجريبة القتل :  -

ذكرت ؼبثل ىذا اعبـر ىي اإلرىاب، واالنتحار والتعدي على الغَت دوف مربر كالدفاع عن النفس كل 
ىذه األشكاؿ تعد مصادرة غبقوؽ األخر و إثارة للحقد وروح االنتقاـ وال تنسجم وإحدى أىم كليات 

 كما تًتتب عليها الفرقة و التشتت .وىي حف  النفس   أالمقاصد الشريعة 
تعترب هبذا الشكل ألهنا كانت نتاج أسباب عدـ الرقابة و اإلنباؿ األسري أين هبد جريبة اؼبخدرات :  -

الشباب اىتماما مزيفا من قبل أصدقاء ؽبم باع طويل يف االكبراؼ الذين باكبرافهم ىبلفوف أثارا سلبية 
 اإلماـالسلطة كمحاولة ؼبعاعبتها ، وؼبعاعبة مثل ىذه اآلفة طلب من على اجملتمع وتكلفة غالية تدفعها 

هتتم  أف أيضا األسرةتؤدي دورىا التثقيفي واف تكثف من نشاطها الرياضي ، وعلى  أفواعبمعيات 
 .  وأصاحبهموترعى انشغاالهتم وحاجياهتم وتراقب تصرفاهتم  أبنائهادبشاكل 

رة على الذات وعلى احمليط بصفة عامة و احمليط العائلي بصفة ؿباربة التدخُت وذلك ؼبا فيو من مض -
إضرار باعبسد  فهوخاصة خصوصا إذ كاف بالبيت رضع او أطفاؿ كما انو يعترب تبذيرا للماؿ وعليو 

ىبالف مبدأ ) حف  النفس ( وىبالف أيضا مبدأ ) حف  اؼباؿ ( ، كما حاوؿ احملرر أف يربط التدخُت 
اؼبدخنُت من الفقراء ودعى اىل وجوب مكافحة الظاىرتُت انطالقا من مشروع  بالفقر إذ وجد أف اغلب

 منظمة الصحة .
خص دبوضوع وحيد تضمن القيم االهبابية اليت سبيزه ومنها التمكُت من النفقة على العمل :  3-5 -2

كإدريس اػبياط   النفس واألىل والعياؿ ضاربا أمثلة كثَتة عن األنبياء والرسل العاملُت بالعديد من اغبرؼ
وداود اغبداد و زكريا النجار ، كما استدؿ بالعديد من اآليات القرآنية والسنن النبوية اليت رغبت 

 وحرضت على العمل .
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 المواضيع االقتصادية :  2-4

 الزكاة 
 الوقف 
 الزراعة 

 فكر اقتصادي 
 معامالت مالية 

ها اإلسالـ فمحاربة ابوبكر الصديق من منعها تعترب من الركائز اػبمس اليت قاـ عليالزكاة :  2-4-1
تدخل ضمن تعطيل وإسقاط أىم اؼبطالب واألوامر اليت أتت هبا الشريعة والشريعة ال تقبل التجزئة وال 

تطلب من ويل األمر جلبها بالقوة على من منعها  أهناكما  الشك وال احملاباة وال التخيَت بعد التسليم هبا
 او امتنع عنها . 

اىل حد ما ويتماشى  ةومقبول ةباؼبئة اليت حظيت هبا الزكاة مقارنة مع الثالثُت وحدة معترب  5.66بة نس إف
 إسًتاتيجيةالذي وضع ؽبا والذي يدخل ضمن  الزكاة يف الصندوؽ أمواؿمع سياسة الوزارة يف صبع 

الذي ىو مطالب  ماـاإلعلى  أساساواليت تعتمد  األمواؿورؤية ـبطط ؽبا يف جلب وتوزيع واستثمار ىذه 
يربز اعبانب االجتماعي والتضامٍت يف تقدمي الزكاة سواء كانت زكاة عيد او نصاب  أفيف ؾبمل ما جاء 

باف ىبرجوا  األغنياءاىل  أف يتوجو خبطابواالجتماعي حيث عليو  األمنالف فيها فائدة من حيث ربقيق 
انتهكوىا  ردبا لعوارض  ألمواؽبمة وتطهَت تزكيمن يف ذلك ؼبا ليهم اهلل من حقوؽ للفقراء ما فرض ع

 .أو ضعف أماـ شهوة الدرىم والدينار غفلة عند كالغ  او الربا 
 أف األغنياء وعلى،  األمواؿسلبوا تلك  أهنم يظنوف ألهنمالفقراء  سبألزبمد نار اغبقد الذي أيضا  وبأدائها

شرح اؼبواقيت اليت  اإلماـل ، كما هبب على وج اؼبوىل عز أوامريبتثلوف اىل  أهنم األوىليشعروا بالدرجة 
تكوف يف ) السر او  أفيف صيغ تفصيلية فقهية واسعة من بينها  أتت بكيفيات األمواؿ إخراجيتم فيها 

من اجل  األمواؿ، كلها تكتيكات من اجل ربفيز وضماف ( ، عينا او نقدا العلن معجلة او مؤخرة 
 ة االمتناع من دفع الزكاة ؼبا فيو من معصية .على حرم التنبيوتقديبها ؼبستحقيها مع 

الكبَتة اليت يف الزكاة خاصة بعد استحداث نظاـ صندوؽ الزكاة الف الغرض منو  األنبيةاىل  أيضاتطرؽ 
يف مشاريع من شاهنا القضاء على الفقر والبطالة اؼبستفحلة بُت الشباب  األمواؿاستثمار تلك  باألساس

 . ة التنميةوبذلك يساىم يف دوراف عجل
ىو خاصية إسالمية أصيلة ردبا قبد لو اآلف مسمى مشابو أال وىو التربع ، لقد شخص الوقف   2-4-2

الوقف من الوجهة الشرعية حيث أبرزت أركانو وشروطو ومن الوجهة الرباغماتية اليت يتصف هبا كونو 
 ة .يشكل عونا ومساعدة للكثَت من احملتاجُت والكثَت من اؼبؤسسات العمومي

                                                 


القانوف اؼبنظم  ، واليت تضمن لو التغطية القانونية بناء على 2003منذ سنة  مؤسسة دينية اجتماعية تعمل ربت إشراؼ وزارة الشؤوف الدينية واألوقاؼهو  
 اللجنة القاعدية واللجنة الوالئية واللجنة الوطنية . ثالث مستويات تنظيمية ىي: علىيتشكل الصندوؽ  ،ؼبؤسسة اؼبسجد، 
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واالستهالؾ الزراعي من اجل ربقيق  اإلنتاجحيث تناوؿ بشكل عاـ صور ربسُت الزراعة :   2-4-3

تصحيح  إعادةوغرسا كما تطرؽ اىل  إصالحا األرضالغذائي مع التأكيد على ضرورة العمل يف  األمن
 .وبرؾبة ـبططات زراعية ؾبدية

 سالـ بل تعترب من صميمو إذ يقوؿ احدىم : ىذه الدعوات يف نظر بعض اؼبفكرين ليست طارئة يف اإل
" إلسالمنا اغبنيف فضل السبق على دعوات اليـو وشعاراتو ) أسبوع الشجرة ( و ) الثورة اػبضراء ( 
ومشاريع )األمن الغذائي ( و ) استصالح الصحاري ( وما إليها فاإلسالـ يهتم بالزراعة قبل ىذه 

ذلك قولو ) ص( : فمن كانت لو أرض فليزرعها فاف مل  الدالة على األحاديثالدعوات صبيعا ومن 
 .  1" إياهاؼبسلم ال يؤاجرىا  أخاهيزرعها او عجز عنها فليمنحها  أفيستطع 

عاجل تصور مالك بن نيب لنهضة العامل اإلسالمي ونقده للفكر اؼباركسي فكر اقتصادي :   2-4-4
لكية منبو يف األخَت ؼبا اظباه مالك الستثمار واؼبواغباجة واؼباؿ وا والليربايل و مقاربتهما حوؿ العمل

 باألفكار اؼبستوردة. 
جح دخار والفوائد لدى البنوؾ ، لَت اؼبقصود هبا عمليا ىو حكم الفقو من االمعامالت مالية :  2-4-5

رأي اإلباحة ألنو ال تعارض فيو ومقاصد الشرع بل فيو نفع للطرفُت البنك واؼبتعامل وكما يقوؿ دائما 
 ىذه اؼبعامالت اؼبالية فيها جلب ودرأ . أف إاللفقهاء جلب اؼبنفعة أوىل من درأ اؼبفسدة ، ا

 المواضيع التعليمية :  2-5
 أنبية العقل 
 طلب العلم 
 اؼبقروئية 

 تقدير أىل العلم 
الكوف والطبيعة ومسائلتها بكل  آياتتكمن ىذه اؼباىية يف البحث والتدبر يف العقل :  أهمية 2-5-1
والتعصب ؽبا ولوحدىا فقط  وكيف ؟ ( حبث عن اغبقيقة  /الثقيلة اليت عرفتها اؼبعرفة ) ؼباذا    ألسئلةا

 وما وزيناىا بنيناىا كيف  فوقهم السماء إىل ينظروا أفلمكقولو تعاىل : ) آياتوف يف ـبتلف القرآ كما أمر
 من نزؿوأ سبال فيها لكم وسلك مهدا األرض لكم جعل الذي)وقولو سبحانو :  2 )فروج من ؽبا

، 3(النهى ألويل آليات ذلك يف إف أنعامكم وارعوا كلوا  شىت نبات من أزواجا بو فأخرجنا ماء السماء
ظومة القدرية إف جاز لنا ىنا اؼبن بدعوى إاللو ؾبرد ىبة ال تعمل وىذه دعوة اىل عدـ تعطيل العقل وجع

 أف نسقط مبوذج الفالح القدري لبيار بورديوا الذي يؤمن فقط باؼبعجزة والفتوحات الربانية والكرامات .
 

                                                 
1

 .  219، ص  اؼبرجع السابق ،والتنمية البشرية اإلسالـ ،عبد الرضبن عيسوي  

2
  . 06سورة ؽ اآلية  
3

 . 54،  53سورة طو اآلية  

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1760&idto=1760&bk_no=49&ID=1812#docu#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1760&idto=1760&bk_no=49&ID=1812#docu#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1139&idto=1139&bk_no=49&ID=1161#docu#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1139&idto=1139&bk_no=49&ID=1161#docu#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1139&idto=1139&bk_no=49&ID=1161#docu#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1139&idto=1139&bk_no=49&ID=1161#docu#docu
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الذي يعترب فريضة على كل مسلم ومسلمة وىو مدعاة اىل القضاء على اعبهل طلب العلم :  2-5-2

للكتابة  األوىلوعليو تعلم اؼببادئ  األميةمن  أطوارتعرؼ  اآلفكانت اجملتمعات اؼبعاصرة   واف واألمية
بتلك العدة ، واف كانت اؼبواضيع اؼبخصصة  إالضروري يف حياة جد معقدة ال تفك  اآلفوالقراءة يعترب 

 3214جد ؿبتشمة  باؼبئة وؽبذه الوحدة اليت كبن بصددىا 6228ؿبتشمة لفئة اؼبواضيع التعليمية  إصباال
باؼبئة من كل اؼبواضيع يف عامل ىبص الًتبية والتعليم بأكرب ميزانياتو وهبعل ؽبا العديد من اؼبسميات 

إف كاف ىذا األمر يقلق العديد من اغبكومات ،  اقتصاد اؼبعرفة ، التنمية البشرية ، االستثمار يف اإلنساف
ف فيو حف  لكياف األمة ودينها يقوؿ يوسف الف فيو امن أوطاهنم ، ىو كذلك يقلق الفقهاء ال

وفقهاء اؼبسلمُت يقرروف أف كل علم ربتاج إليو األمة يف دينها او دنياىا إف تعلمو وإتقانو :" القرضاوي 
فرض كفاية حبيث إذا قاـ بو عدد يكفي حاجاهتا ويسد ثغراهتا فقد أدت ما عليها وسقط اإلمث عن 

عدد يكفي فاف األمة صبيعها تبوء باإلمث واف تفاوت نصيب كل منها  اعبميع واف مل يقم احد إذا مل يقم
 . 1فنصيب أوىل األمر من اإلمث اكرب من نصيب العامة ونصيب أىل العلم اكرب من األميُت "

العلـو  اآلفوالدعوة اىل طلب العلم ال تقتصر فقط على ما يسمى العلم الدنيوي الذي تتدخل يف نطاقو 
يسبقو التفقو يف الدين  أفوالتقنية والطبيعية والفضائية والرياضية وغَتىا بل هبب  نيةواإلنسااالجتماعية 

لصالتو وصيامو وزكاتو وحجو ،  أدائويعلمها كل مسلم عند  أفاليت هبب  األساسياتوالذي يشمل 
فيما كاف يسمى سابقا باألندلس  ويضرب ىنا مثاؿ عن حسن توفيق اؼبسلمُت بُت ىذين اعبانبُت 

 عة للدين والعلم .كجام
مل تكن على طريقة اؼبقارنة بُت نسبة القراءة بُت اجملتمع اعبزائري وسائر اجملتمعات المقروئية :  2-5-3

التسويق  باألصحوالًتصبة مث الطبع والتوزيع او  بالتأليففعل القراءة ىبضع اىل صَتورة تبدأ  أيناالروبية 
س من ذلك تناوؿ صاحب اؼبقاؿ يف بعض الصفحات دبعٌت توجد صناعة حقيقة للكتاب ، على العك

ومن القليلة اليت خص هبا ىذا العنواف عرض لبعض كتب كبار العلماء باػبليج العريب اؼبعروفُت بوىابيتهم 
الذي كتب بدوره عن شخصيات  ابن عثيمينيف ىذا العصر ىو  مرجعية كبَتة ؽبذا التيارين بُت اؼبذكور 

وآخر عنوانو  يت ذكرت ) االقتضاب يف غريب اؼبوطأ وإعرابو على األبواب (دينية جزائرية ومن الكتب ال
 اؼبثاؿ اعبزائري عمل صبعية العلماء اؼبسلمُت ( . –) العلم طريق ربرير الشعوب 

هبب على العامل وطالب العلم أف يتحلى بأخالقيات وإال كاف علمو فساد  تقدير أهل العلم :  2-5-4
غبرب العاؼبية الثانية ، كما هبب على اؼبتعلمُت أف يشعروا باالمتناف كبو من كما مر على العامل أباف ا

 علمهم واكرب شاىد على ذلك قوؿ علي بن أيب طالب من علمٍت حرفا صرت لو عبدا .
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 المواضيع الصحية :  2-6
 السيدا 
 الوقاية 

 التداوي باألعشاب 
من ؾبموعة من الفقهاء من ناحية الفصل بُت ىو موضوع طيب باألساس إال انو نوق  السيدا :  2-6-1

الزوجُت وإسقاط اعبنُت بُت التحرمي واإلباحة ، وقبل ذلك قدـ تعريف طيب وتارىبي ؽبذا اؼبرض وطرؽ 
  الوقاية منو وطرؽ التعامل معو ومع اؼبصابُت بو داخل األسرة واجملتمع ككل .

تكوف علم ىي حالة  أفلعالج ، وىي قبل اؼبكوف للطب قبل ا األوؿتعترب الشطر الوقاية :  2-6-2
طبيعية يبليها اغبذر لتصبح مع التجربة نوع من الثقافة اليت زبتلف باختالؼ الشعوب ولدى اؼبسلمُت 

وهذا ما  والرياضة باألكلواغبمية واالىتماـ  اعبوارية تتجسد يف النظافة اعبسمية و إسالمهمحبكم 
عبسمية فاإلسراؼ يف الطعاـ واؼبشارب يفضي اىل التخمة " الًتبية الصحية ا  يسميه القرضاوي بـ

والسمنة وأمراض اؼبعدة واؽبضم وؽبذا قاؿ القدماء 'اؼبعدة بيت الداء واغبمية رأس الدواء ' وقاؿ بعض 
السلف صبع اهلل الطب يف كلو يف نصف أية ) وكلوا وشربوا و ال تسرفوا ( وىو يعٍت الطب الوقائي ، 

 1قنطار عالج "فدرىم وقاية خَت من 
ال يتعلق دبا يسمى بالطب الشعيب او البديل بقدر ما يتعلق باإلعجاز التداوي باألعشاب :  2-6-3

العلمي للسنة أو كما يسمى عند البعض بالطب النبوي ، كحديث التداوي بالكمأة ؼبرضى العُت حيث 
 .  بُت صاحب اؼبقاؿ الفوائد الغذائية والصحية ؽبذه النبتة

 : يإعالم 2-7
 عارضة لبعض النشاطات والتظاىرات ومنها نذكر :ىذه اؼبواضيع يف صورة اػبرب  أتتحيث  

 .رئيس اعبمهورية اليت تتعلق بفتح اؼبساجد وزيارات الزوايا  أعماؿ -
الزكاة  أمواؿدبجموع النشاطات اليت يقـو هبا الوزير كحثو على صبع  األمريتعلق  -

 .القروض  وتوزيع،رة الوقف وتفعيل ظاى إحياءوتقسيمها وحثو على 
الوزير عن سعادتو بفك اسر الرىائن  وإعراب األؼبايناستقباؿ الوزير للسفراء كالسفَت  -

 . األؼباف
سياحيُت يف تنظيم مثل ىذه  متعاملُت بإشراؾ وإبالغربديد كلفة اغبج والعمرة  -

 الشعائر.
 أفر نوفمرب ، واؼبالح  الزوايا بالقبائل ربديدا بتيزي وزو ويف شه إلحدىتدشُت الوزير  -

 .وجزائرية ىذه اؼبنطقة  وأصالةتتجلى يف الشهر واؼبنطقة كتعبَت عن نضاؿ قوية  السيميائية التعبَتاتىنا 
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اليت مت هبا اختيار اؼبرشحُت عبائزة اعبزائر الدولية لتحفي  القراف   اإلجراءاتعن  اإلعالف -

 ىذه التظاىرة . حإلقبا  أعدتاليت وحجم اؼبوارد البشرية و اؼبادية 
 وأساليبو'' الذي دعى اىل ربسُت طرقو  القرآينعرض لوصايا اؼبلتقى العلمي حوؿ '' منظمة التعليم  -

ومناىجو كلية دبا فيهم اؼبشرفُت على التدريس ووسائل التدريس القديبة فالواجب حاليا استعماؿ وسائل التكنولوجية 
 م القراف الكرمي.، اىل جانب استدراج الناشئة لتحفيظهاغبديثة 

يف  عن اعبهود اؼببذولة يف مكافحة داء السيدا واألئمةكلمة ألقاىا الوفد النائب عن اؼبرشدات  -
 اؼبنتدى اإلقليمي الثاين للقادة الدينيُت بالقاىرة يف صبهورية مصر العربية.

 أخرى :  2-8
 مشلت ؾبالُت اثنُت : 

وجوب اغبفاظ عليها من الناحية الشرعية وكيف هنى و  أنبيتها وأبرزتحيث عرفت البيئة :  بيئي 2-8-1
 والطرؽ اليت يتم اغبفاظ هبا على احمليط. ) تلويثها ( إفسادىاعن  اإلسالـ

واإلجراءات القانونية واألحكاـ اؼبفقود  أحكاـىو موضوع واحد كرر مرتاف ، تناوؿ قانوني :  2-8-2
وموجة العنف اليت عرفتها لواد وزلزاؿ بومرداس ىذا اؼبوضوع اثر فيضانات باب ا أتىعليو ، اؼبًتتبة 
  اعبزائر.

 
 : وإصالحات الوزارة ةلتوجه السلط مرآةالمواضيع الرئيسية   -3
 

 أسلوب أفضلبسبب تكرارىا بشكل كبَت ، والتكرار من الناحية االتصالية "  إالمل ربز ىذه الصفة 
 .  1" وإقناعهماعبمهور  أذىافلًتسيخ اؼبعلومات يف 

 ى ما عالقة ىذا التكرار بتلك اػبيارات والتعديالت ؟ لكن تر 
لسياسة الدولة وعلى لعريضة منصب الرئاسة ىو منصب اسًتاتيجي دبعٌت يقـو بوضع اػبطوط ا إف

الرئيس  أعلنواعبهاز التنفيذي القياـ بذلك وفق تكتيكات يفرضها واقع اعبماعات احمللية ، من ابرز ما 
اعبزائر اىل مكانتها الدولية مث  إرجاعلربوع الوطن مث  األمن إرجاعدتو ىو عبد العزيز بوتفليقة بعد عو 

 القضاء على الديوف .
ضمن خطوات سياسية وقانونية جندت ؽبا كل مؤسسات الدولة  أتى األوؿالسعي اىل ربقيق اؼبشروع  إف

ولة وتنميتها وترميم كل بناء الد وإعادة األزمةدبا فيها الرظبية والغَت الرظبية وذلك من اجل اػبروج من 
ـبلفاهتا النفسية واالجتماعية وىذا ما فتأت اجمللة تذكر بو مستحضرة كل قيم الوحدة منفرة من كل شرور 

 رامية هبما  التأخرومضار االختالؼ والفرقة وكيف جنت على اؼبواطن والدولة حيث جعلتهما يف ورطة 
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لفو دـ يلغي كل فكرة من ىب إالحرقة االنتقاـ وما من دـ ر و مثَتة فيها روح الثأ اغبرب والشقاؽ أتوفاىل 

طة الذي مت من الداخل ولتجاوز ىذه احمل واإلفسادوالتدبر يف اػبروج من مأزؽ الفساد شاهنا االجتماع 
لبناء جزائر  األساسفيو حجر  رأىااللتفاؼ حوؿ مشروع الرئيس الذي  اؼبؤؼبة واؼبعرقلة ال خيار إال

تبقى ىشة دوف تنمية اقتصادية مهددة  إذالتنمية االقتصادية مرىونة بالسلم  فإيقوؿ "  إذجديدة 
وعليو فالعمل على ىذا اؼبشروع مل يبدأ مع الوئاـ اؼبدين  1من التعبَت عن العنف االجتماعي " بأشكاؿ
 فالتنمية ىي نتاج األمن واألمن ابل الزاؿ قائم 2005وف السلم واؼبصاغبة لينتهي مع قان 1999سنة 

ىو مظهر من مظاىر الوحدة واالستقرار تتأتى بعامل اؼبصاغبة اليت تشكل فاصلة مهمة يف وجداف ووعي  
كل اعبزائري تثَت فيو سؤاؿ أين كنا وأين كبن ؟ وؼباذا وقعت تلك اؼبأساة ؟ بالرغم من تاريخ كتب بدـ 

مع كل  إحيائوطاؼبا جدد اختلطت وامتزجت فيو كل تلك الفروؽ الفكرية والعرقية واؼبذىبية ىذا اغبس 
 .من اجل ذباوز تلك العقدة مناسبة تذكر هبا ؾبلة رسالة اؼبسجد 

يعارضو بل يكملو ركز بصورة كبَتة على اؼبرجعية  إف الدعوة اىل مثل ىذا اؼبشروع قابلو مشروع مواز ال
ببسط  لرأي العاـ اعبزائريالدينية يف صورهتا الفقهية ) اؼبالكية ( دبناقشتها للعديد من اؼبواضيع اليت هتم ا
من بعده ما عدا منهم  أتوارأي الفقو اؼبالكي دومبا اىتماـ كبَت بشخص اإلماـ مالك والعلماء الذين 

متجذرة مل تفسَته اغبرص على مرجعية فقهية مالكية جزائرية  ملفة اعبزائريوف فقط والذين ذكروا بشكل
ال بالعودة اىل القرآنية ) الورشية (  اؼبرجعيةلصورة بنفس ىذه الطريقة رظبت ا تلقى االىتماـ الالـز 

اؼباضي فقط بل عن طريق تشجيع الناشئة على حف  القراف الكرمي والتعديل يف الطرؽ الًتبوية وربسينها 
شكال ومضمونا وىذا ما تعرب عنو جائزة اعبزائر للقراف الكرمي واليت ربظى باىتماـ ورعاية رئيس اعبمهورية 

 شخصيا .
بفضل شيوخها وطلبتهم  اإلرثعلى كل ىذا  األمُتدور اغبارس الصوفية ) الزوايا (  األخَتل يف لتشك

لتزودىم بكل القيم التعليمية والًتبوية و الذين كانوا دبثابة جامعات علمية استقطبت العديد من الطلبة 
والعصر ال كما يتهمها وال زالت كذلك مضطلعة دبهمتها عارفة بكل التحديات مسايرة للواقع  األخالقية

وىذا ما قامت بو بعد أف ساندة جهرة رئيس البعض بالقدرية ملبية يف كل األحواؿ لنداء الوطنية 
اعبمهورية يف مسعاه ؾبددة فيو الثقة بعد انتهاء كل عهد ، فهي بدورىا ىذا تشكك وترد عن كل من 

يف اجمللة أتى على اثر ىذه التجسيدات قذفها وتعرب على أهنا شريك موثوؽ وعليو فتلميع صورة الزوايا 
 على ارض الواقع . 

يف ربقيق السياسة العامة للدولة اليت رمت اىل إف ىذا التكرار يعرب عن التعويل على اؼبؤسسات التقليدية 
 اإلصالح والتنمية .
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ور وما استحداث صندوؽ للزكاة الذي حظي باىتماـ كبَت إال سَت يف ىذا االذباه إذ أباف مع مر 

تلك األمواؿ   على مثل ىذه اؼبؤسسة اليت خصصت ؾبموعنوات على ثقة متزايدة لدى اؼبزكُتالس
وعلى العاطلُت من اجل القضاء على البطالة دبعونة ومشاركة ، للمساكُت من اجل القضاء على الفقر 

صندوؽ الوطٍت يف ىذا اجملاؿ كالوكالة الوطنية لدعم الشباب او الاإلداريُت الفاعلُت  األطراؼبعض 
صيغة القرض  وىي األمواؿالصندوؽ يف االستثمار يف ىذه أعدىاي ػللتأمُت على البطالة من خالؿ الصيغة الت

 اغبسن اليت تستخرج من بنك الربكة ، وىذا جدوؿ يبُت مدى ما جباه الصندوؽ من زكاة  : 
  16 جدول رقم

2009 اىل سنة 2003 جدوؿ يوضح اغبصيلة الوطنية للزكاة من سنة
1 

 
 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 السنوات

 614000000 427179898 478922597 483564931 367187942 200527635 118158269 اغبصيلة )دح(

 
زكاة العيد او  أمواؿسواء يف صبع  األئمةبدور  وبإشادة اآللية ىذهوبظى ىذا التزايد دبباركة القائمُت على 

عزوؼ أصحاب رؤوس األمواؿ عن تأدية ما عليهم من يروهنا قليلة بسبب  مأهن إالزكاة النصاب 
كما ال الزكاة   اذباه الفقراء الذين وبصلوف على تلك  تمستحقات وإحساس البعض األخر بالتزاما

 ننسى أف ىذا الصندوؽ ال زاؿ وليدا.
بتدئُت يف الشروع وما يعاب على طريقة عمل ىذا الصندوؽ زبصيصو لقروض صغَتة جدا ال تكفي للم

يف أي عمل مثمر وتأخر كبَت يف تقدمي تلك اؼبساعدات ما بُت السنة والسنتُت وىذا يتعارض ومبدأ 
 الدورية السنوية للزكاة.
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  :اإلسالميةلمجلة ورسالة القيم ا 4
 

تعطينا كانت القيم ىي من صناعة ووعي اعبماعات البشرية باألشياء واألشخاص وأمباط الفعل اليت   إف
تصورا لذاهتا و للعامل اػبارجي الذي تعي  معو ، فهي ال تقدـ مفاىيم ومناىج سلوكية فقط بل تسعى 
اىل فرضها وتكريسها على اعتبار أهنا " ظاىرة جربية" إلزامية ؽبا عدهتا اليت تعوؿ عليها من اجل أقباح 

 عملية التسلط والتمكُت .
ىل أخرى على اعتبار النمط الثقايف الذي وبكمها سواء كاف زبتلف عملية اعبذب والتطويق من صباعة ا

) بدائي ، ديٍت ، ايديولوجي او علمي ...( ولكل واحد منهما خصوصية بلورهتا الًتاكمية وعدلت فيها 
اغباجة او الصراع ، أما يف اجملتمعات اإلسالمية فيستلهموف قيمهم كما حددت عن طريق العودة اىل 

 يف يتحدد مث ومن اؼبسلم، اإلنساف هبا ويلتـز يتمثلها والسنة القرآف مصدرىا اليت واألحكاـ اؼبعتقدات"
 وىي واؼبادية، اإلنسانية بيئتو من موقفو يتحدد كما اآلخرة، يف حياتو كبو واذباىو بربو، عالقتو ضوئها
 وتوجو هنموجدا تشكل وىي اؼبسلمُت األفراد من وأعضاؤه اؼبسلمجملتمع ا هبا ويلتـز يتقبلها معايَت
 . 1"هتمحيا مدى سلوكهم

والضامن الذي يف مرضاة اهلل  األصححيث تشكل النموذج  اإلسالـتلعب القيم دور الرقيب او اؼبنبو يف 
 اإلسالـواليت ال تقتصر على جانب الشعائر والروحانيات فقط ، الف  واآلخرةللمغفرة والسعادة يف الدنيا 

باجملتمع ومشاكلو اؼبعقدة والشائكة ، ال  أيضاوشروطها يهتم  عقيدة وشريعة ، فكما يهتم بالعبادات
انو ال يعًتؼ بالكهنوتية يهاب معاعبتها أو حلها ىو ال يعرؼ االنفصالية اؼبعروفة وال يقرىا كما 

قيمو ب التشبععن بعدىم  سببهانفسية و اجتماعية  تأزماتمن  األفرادمغلب ما يعانيو  أف، ويرى ودعاهتا
 .  او جهلهم هبا

على  -قيم اإلسالـ  أي –يوجد اختالؼ كبَت بُت العلماء واؼبفكرين اإلسالميُت والدارسُت لقيمو 
تصنيفها ، حسب انشغاالهتم و منطلقاهتم فسيد قطب مثال وأبو األعلى اؼبودودي أسسوا ؽبا من خالؿ 

فرقوا بُت القيم  اؼبفهـو الرئيسي الذي فصلوا بو كل مقًتحاهتم وىو مفهـو " اغباكمية " الذي بو
اإلسالمية اغبقيقية وبُت قيم اؼبفهـو الثاين وىو مفهـو " اعباىلية " وىناؾ من حصرىا يف قيم كالتقوى 

فيها اعبمالية واؼبعرفية واالجتماعية واالقتصادية وكل ما يشكل نشاط  رأىوالعدالة واؼبساواة ومنهم من 
ر الشرع اىل دائرة اغبالؿ واغبراـ أي اؼبقبوؿ للفرد اؼبسلم ىذا النشاط الذي يدخل قسرا من منظو 

تدخل يف مندوبة ) مرغوبة ( ومباحة اىل قيم مقسم ال األزىريُتاحد ، ىذا الذي ارسى لو واؼبرفوض 
 .2نطاؽ ما احل لكم ومكروىة تندرج ضمن آيات ما حـر عليكم
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 وإبرازها سوء عواقبمنها و باىل تبيُت اؼبكروىات والتحذير  إصباالعمدت  إذىذا ما قامت بو اجمللة 
 أنبية ومنفعة شخصية وعامة يف كل فضاء عمل وببذ قيم هبب التحلي هبا .اؼبباحات وما ؽبا من 

على ضوء ىذا قمنا بإبراز أىم القيم على طريقة االستلزاـ إذا تكرر نفس اؼبوضوع تكررت معو نفس 
 القيمة .

 القيم الدينية :  4-1
ما ينأى بو عن الشبهات قياد عبميع األوامر والنواىي بطريقة يتحرى فيها العبد ىو االن:  االلتزاـ 4-1-1

واحملرمات الف من الواجب عليو إف يتفقو يف دينو خاصة إذا سار بالغ راشد واعباىل غَت معذور يف ذلك 
طأ عن كل استفساراتو تكوف حائل بينو وبُت اػب اإلجابةتوفرت كل الوسائط اليت سبكنو من  إذاخاصة 

الف يف األخَت ما دفعو اىل ذلك ليس اعبهل وإمبا الشهوة ولكل لذة ؿبرمة كفارة سواء كانت عقاب او 
دبناقب الصاغبُت وعلماء الدين وىذا ما كرست لو االقتداء والتشبو غرامة ، وؼبن أراد النجاة لنفسو فعليو 

 كمن قلد عاؼبا لقي اهلل ساؼبا .وىذا ما تدعوا إليو بعض األمثاؿ  مواضيع السَتة والًتاجم والدعوة 
تكليف الناس ما ال يطيقوف ال هبوز  إذ : الذي يتضمن التجديد او التحديث يف الفقو التيسَت 4-1-2

ويف اإلسالـ عدت قواعد تسَت يف ىذا االذباه  وإلزامهم بفتاوى قديبة بدعاوى ـبتلفة  وإحراجهم
غيَت مستمر ومن الشواىد على ذلك ما قاـ بو بل اف تاريخ الفقو يف ت كالضرورات تبيح احملذورات

الشافعي وىو من كبار الفقهاء اذ عرؼ بالعراؽ بفقو ودبصر بفقو أخر ، إف التيسَت مبدأ أساسي وىذا 
وعليو فعلى القائم بالفتوى إف ال  1وال يريد بكم العسر " ما يوضحو القراف الكرمي بقولة " يريد اهلل بكم اليسر

يت بل أف يراعي ظروفو ومشقتو وقدرتو الف يف ذلك حكمة بليغة و ىي عدـ تنفَت الناس من ىبضع ألىواء اؼبستف
 دينهم .  

ؼ ، مل يركز على قيمة الزىد كأسلوب يف تربية النفس القائم : ذبلى يف التصو  االرتقاء الروحي 4-1-3
وحملبة للناس فيو مع  على ترؾ شهوة اعبسد والبطن والسلطة واؼباؿ وإمبا يف استحضار دائم لذكر اهلل

اإلكثار الدائم للعبادات كالصالة وقراءة القرءاف والصدقات وكل ما يعمل اإلنساف يستحضر فيو اهلل الف 
أي خاطرة او حركة إما أف تكوف عبادة او معصية وىي إما أف تقربك من موالؾ وذبعل منك شخصا 

نوب واػبطايا ، إف اإلشارة اىل ىذه القيمة ىو مقربا ؿببوبا او تبعدؾ عنو وتضل هبا متخبطا تائها يف الذ
بفعل القيم اؼبادية واالستهالكية اليت بدأت ربكم وتسَت العقل اعبمعي اعبزائري واليت ال تعطي قيمة 

 .بالدين اؼبعروؼ بظاىرة التدين ـالدعوة االلتزا أتتدبا يبلك من وسائل العي  اؼبرفو لذلك  إالللشخص 
 القيم السياسية :  4-2
اؼبقصود بو االعتزاز بالشخصية الوطنية اعبزائرية يف بعدىا االمازيغي العريب :  االعتزاز بالذات 4-2-1

  ااعبزائر الذين كانوا مفخرة ؽب بأبناءالتعريف وذلك عن طريق والعاؼبي  واإلقليمياؼبؤثرة يف ؿبيطها الوطٍت 
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 بناء يف أيضاوحرصهم على ذلك ذبلى  الميةاإلس األمة وألبناءوطنهم  ألبناءيف حف  الشريعة وتعليمها 

 الزوايا اليت تعد خصوصية مغاربية.
تذكرنا ىذه القيمة بالشعار الذي رفعو عبد العزيز بوتفليقة يف ضبلة االنتخابات الرئاسية " جزائر العزة 

واليت كاف والكرامة" ىذا الشعار مشحوف بالكثَت من اؼبعاين دبا فيو ما اصطلح عليو بالقيم النوفمربية 
 الرئيس من ابرز وجوىها.

ال شك أف التاريخ اإلسالمي فبلوء باألحداث اليت تدخل ضمن قيمة :  التصاحل والتسامح 4-2-2
الصفح ومن أوؽبا وأنبها اليت صدرت عن ؿبمد ) ص ( بعد فتحو ؼبكة ، اؼبدينة اليت نشأ فيها وبدأ 

بو حي او مقتوال مل يًتدد يف األخَت ليقوؿ ؽبم اذىبوا  دعوتو هبا واليت قابلتو باإلنكار والطرد واؼبطالبة
وىم أبناء البلد والقبيل الواحد ، فأنتم الطلقاء ، ليصَت من كاف عدو لدود باألمس صديق ضبيم ودود 

" ، كما وبـر الدين معاداة اؼبسلمُت لبعضهم  عند قولو تعاىل : " والصلح خَتنزوال إالما كاف ذاؾ 
عن طريق ما يسمى إصالح ذات ويدعوا احملايدين اىل التدخل وجرب العالقة اـ البعض فوؽ ثالثة أي

، الف مشاعر اغبقد والبغضاء ىي مشاعر ىدامة للعالقات االجتماعية مهما كانت صفة القرابة البُت
واإلسالـ يسعى ؽبدـ مثل ىذه القيم السلبية ونسياهنا معوضا ؽبا بأخرى اهبابية تساعد على النمو 

 .والبناء
صلبة تقـو عليها الوحدة اليت ىي ظبة  أرضيةالقيمتُت اؼبذكورتُت يشكالف  أفال شك :  الوحدة 4-2-3

اجملتمع الواحد يعرؼ العديد  أفسات االنًتوبولوجية واالثتولوجية اكل الدر   أبرزتو ، ومن الذيأي ؾبتمع 
لثراء الثقايف فهي توظف يف واليت يدرجها البعض ضمن التنوع او ا السمات اؼبنسجمة او اؼبختلفةمن 
النزاعات والفرقة وىذا  إثارةمن اجل  أخرىتقريب وجذب وصهر وتوظف مرات  كعامل  األحيافبعض 
وال تكونوا كالذين تفرقوا يقوؿ عز وجل "  إذالدين  إليهانبو  اليتيدخل ضمن احملذورات الكربى  األخَت

ص( : " ال ترجعوا بعدي  ، ويقوؿ ) 1"ظيمواختلفوا من بعد ما جاءىم البينات أولئك ؽبم عذاب ع
ائتالؼ  إف"  ألنبيتهاكفارا يضرب بعضكم رقاب بعض" يقوؿ الشيخ الغزايل عن ىذه القيمة شارحا 

توحد الصفوؼ  أفريب  وال اإلسالـتعاليم  أوضحالقلوب واؼبشاعر وارباد الغايات واؼبناىج من 
 .2" ودواـ دولتها  األمةواجتماع الكلمة نبا الدعامة الوطيدة لبقاء 

ومن قضوا كببهم من اجل لثورة نوفمرب ىو دين من الديوف اؼبعنوية اليت تالحق اؼبدينُت :  الوفاء 4-2-4
جزائر حرة ومستقلة يعي  فيها أىلها دوف خوؼ او رجاء وبكموف أنفسهم بأنفسهم ال يقرر عنهم 

ء لتلك األياـ العظيمة من تاريخ األمة احد ومن مظاىر الشكر و العرفاف ؽبذه اغبرية ىو زبليد وإحيا
 يها للماؿ والدـ واألىل ولكل عزيزاعبزائرية اليت عربت فيها عن كربيائها وعنفواهنا وبذؿ شهدائها وؾباىد

 تذكَت هبم بسبب وبدوف سبب الف يف ذلك مدعاة لعدـ النسياف او ضعف العزيبة ألهنما الوذكرىم و 
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لص من مسؤولية الوفاء برسالة الشهداء اليت تدخل ضمن العهود ، وسب 1عائقاف عن الوفاء بالواجب

والعهد معروؼ ىو احملافظة على  2واؼبواثيق الغليظة اؼبأمورين هبا ) وأوفوا بالعهد إف العهد كاف مسؤوال(
 فهي كذلك زمن السعة والدعة . واحملن الشدائد  أياـاعبزائر وعن الوحدة الوطنية كما تكوف 

اليت شنت على  اإلرىابيةالتفجَتات اؼبقصود هبا ربديدا اػبيانة الوطنية ، إذ اعتربت : اػبيانة 4-2-5
صاغبة وضد سياسة السلم واؼب إصباالضد الوطن  ،وال زالت والثكنات العسكرية اغبكومة قصر الطلبة و 

الضرب يف والوطنية والوئاـ اؼبدين واستقرار البلد وتنميو ، ىي تعرب عن عمل جباف من شأنو اػبديعة و 
الظهر وضرب ؼبقدرات الدولة وعرقلة لسَتىا وػبيار الشعب ، يشنع اؼبصطفى ) ص ( مثل ىذه 

 األخالؽ ويقوؿ : "يطبع اؼبؤمن على اػبالؿ كلها إال اػبيانة والكذب( .
 
  القيم االجتماعية : 4-3
ما أف تكوف من وىي اليت تندرج ضمن اغبديث اؼبعروؼ " الدين النصيحة " وىي إ:  التناصح 4-3-2

باؼبعروؼ والنهي عن  األمربزجر اؼبخطئُت العامدين او الغافلُت من منطلق  وإماباب اإلرشاد والتوجيو 
ىذا  اإلسالـوال تنهاه بل يعد او يرفع صوتو بقوؿ بذيء ذبد من يكسر او يوسخ  أفاؼبنكر فمن اؼبشُت 

بيده او بلسانو  إمايغَت  أفلى اؼبسلم فع اخرساؼبوقف مشاركة وتشجيعا لو فالساكت عن اغبق شيطاف 
النصيحة زبضع لضوابط وكما يقاؿ النصيحة وال الفضيحة  أف، كما  اإليبافاو بقلبو وذلك اضعف 

 األئمةويقوؿ اؼبوىل عز وجل لرسولو " ادعوا اىل سبيل ربك باغبكمة و اؼبوعظة اغبسنة" ، ودعت اجمللة 
غبب ،اإلخاء ، ينصحوىم بقيم غابت او نقصت بينهم كايدعوا الناس و  أفاىل  األعلىوهلل اؼبثل 
مل  فإذاواف وبظوا بعضهم على بعض  اإلحساف و ، الًتاحم، إقامة العدؿ العدؿ، التعاوف ، الصدؽ

عن منكر فعلوه  اما تناىو  أهنميفعلوا كانت بادرة من بوادر زواؽبم و انقراضهم والسبب كما يقوؿ الوحي 
م اؼبذكورة ربل ؿبلها قيم الكذب والرشوة والظلم والتكرب والسرقة والفح  يف الف يف عدـ وجود مثل القي

والغاية من غرس ىذه القيم " من شانو إعداد جو اجتماعي ومناخ تعاوين خاصة إذا عرفنا القوؿ والعمل 
 3ما "أف اإلنساف ىو ىدؼ ووسيلة التنمية وىكذا يوفق اإلسالـ بُت القيم اؼبادية واؼبعنوية ويوازي بينه

: تعترب األسرة النواة األساسية يف اجملتمع ، قد اىتم اإلسالـ هبا ورعاىا ألنو  األسريالتماسك  4-3-3
تربوية ال تقهر  وأمباطيعرؼ قيمة ىذه اؼبؤسسة االجتماعية يف عملية التنشئة والًتبية لذلك اعد مباذج 

ن خالؿ ما اظباه بر األبناء للوالدين واآلية ، وذلك ممن مسؤولياهتم  اآلباءوال ذبحفهم وال تربأ  األبناء
من حسن  ابتداء لألبناء اآلباءإياه وبالوالدين إحسانا" وكذلك بر  إالال تعبدوا  أفمعروفة " وقضى ربك 

  اىل رعايتهم يف كسوهتم ومأكلهم ومشرهبم وتعليمهم وتطبيبهم وما اىل ذلك وعلى أظبائهماختيار 
                                                 

  57نفس اؼبرجع ، ص  1
 . 34سورة اإلسراء اآلية  2
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وه الف الضعف قاسم مشًتؾ بُت الصغار واؼبسنُت ، ومن مظاىر الرعاية اليت األبناء أف يدركوا ىذا ويرد

أكد عليو اإلسالـ ىي صلة الرحم وىي ال تقتصر فقط على الوالدين الذين يبثال األسرة اؼبصغرة فقط بل 
هم وذلك من خالؿ الزيارة اؼبتكررة علياألسرة اؼبوسعة اليت تشمل األجداد والعمومة واػبؤولة وفروعهما 

  او السؤاؿ عنهم .
واغبقوؽ واليت تندرج ضمن اؼبساواة يف الفرص  واألنثىبُت الذكر األكيد ىي :  اؼبساواة اعبنسية  4-3-4

من اجل ذلك يقوؿ القرضاوي " وبب أف يتساوى أبناء اجملتمع صبيعا يف حق اغبياة وحق و والواجبات 
 1" من العي  واألماف من نكبات الدىر التملك وحق التعلم وحق العمل وحق العالج وحق الكفاية

وقد شجعت كل مواضيع اجمللة اؼبرأة أف تقتحم كل العلـو واألعماؿ ومل ذبعل فيتو او تبث إشارات 
 .قولو تعاىل " وؽبمن مثل الذي عليهن باؼبعروؼ "مطبقة لمشفرة 

وتعاونوا على الرب و أساسها قولو تعاىل " يعد خدمة اجتماعية وإنسانية : التكفل االجتماعي  4-3-5
صة او احملرومُت من موجهة بصورة كبَتة لذوي االحتياجات اػباالتقوى وال تعاونوا على اإلمث والعدواف " 

وفبن يسموف باألمهات العازبات واؼبسنُت وغَتىم من األطفاؿ اؼبسعفُت ، ؾبانُت مساكُت فقراء ، 
اءات ) القتل ( اؼبخدرات واالعتد ؾبرمواة خاصواألحداث ، إال أف الذين حضوا باىتماـ الكتاب ىم 

وكل ما يدخل ضمن واؼبادية  واألسريةوذلك من خالؿ معاينة ظروفهم النفسية  نُتعلى الغَت و اؼبدخ
ا وإدماجهم مرة أخرى يف اغبياة من اجل مساعدهتم يف اػبروج من اغبالة اليت يعيشوهنىده اؼبعاعبة 

 . االجتماعية العادية
(  األمواؿتدخل يف مسميات كثَتة وىي الصدقات والزكوات ) زكاة العيد وزكاة :  البذؿالعطاء و  4-3-6

تسمياهتا فهي يف األخَت تقدمي او تربع بأمواؿ ألشخاص والوقف ومنها اؼبفروضة والنافلة ، مهما كانت 
ادة والشاىد ؿبتاجُت ومعوزين دوف فائدة أو مقابل إال الطمع ورجاء ما وعد اهلل بو ؼبن أتى هبذه العب

، الف اعتقاد اؼبسلم  2فأما من أعطى واتقى وصدؽ باغبسٌت فسنيسره لليسرى "اآلية الكريبة التالية : " 
ا ىو إال مكلف بإمبائو دوف غ  او تدليس واغبفاظ عليو دوف تبذير او احتكار ػاؿ اهلل ومػأف اؼباؿ م

  .يف مالو وأىلووالزيادة ما التـز بذلك نالتو الربكة  وإذا
 قيم علمية وصحية : 4-4
إعادة قراءة ما نزلت على ؿبمد ىي ابتدأت بكلمة اقرأ تطلب منو  آية أوؿ إف:  طلب العلم 4-4-1

تلي عليو على غَته ففعل القراءة ىو لإلظباع ولالستماع وفعل القراءة حاليا ىو نتاج لصناعة ثقافية 
لكل دولة ومدى استثمارىا يف ىذا الطور ، كما معروفة تعرب عن مدى تطور اإلنتاج اؼبعريف واألكاديبي 

أف أمر ؿبمد ) ص( بطلب العلم يف الصُت أي يف ابعد األمكنة آنذاؾ يتماشى وحديث اغبكمة ضالة 
 منطق تفكَتىم من اجل معرفة ىو  أجانبتعلم لغات أقواـ حديث اؼبؤمن أينما وجدىا فهو أحق هبا و 
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لـو التطبيقية واؽبندسية واإلنسانية واالجتماعية وغَتىا ألف يف ومستوى قباحاهتم وتقدمهم يف مضمار الع

 ذلك استفادة منها كما فعل اؼبأموف عند ترصبتو لعلـو الفرس واليوناف .
اإلسالـ يشجع اعبميع على طلب العلم مهما كانت أعمارىم او جنوستهم او مستوياهتم االجتماعية 

يتجلى كما وصف  لم الف يف ذلك نفع لو وللجميعشرط اإليباف يستوجب طلب العػواالقتصادية  ف
بعض السوسيولوجيوف يف " نشر العلم وإذاعتو واغبث على البحث والدراسة ومعرفة خواص األشياء 
وطرؽ استثمارىا وأعماؿ الفكر يف ذلك للوصوؿ اىل أفضل النتائج وتطبيقها من اجل القضاء على 

 . 1األمية واؼبشاكل اؼبستجدة"
إف كاف االحًتاـ للجميع على اختالفهم فالتقدير لبص بو البعض ؼبن ؽبم :  ر واالحًتاـالتقدي 4-4-2

منزلة يف قلوبنا او عقولنا ، ووجوب التقدير يكوف بسبب اؼبكانة االجتماعية اليت وبضى هبا الشخص 
العلماء او  قوؿ : انزلوا الناس منازؽبا " ، فمنزلةالرسوؿ ) ص ( يواليت تكوف بصفة موضوعية ولذلك قبد 
وذلك ما يستخلصو القارئ للقراف الكرمي  واإلجالؿ باإلكبارالقائمُت بالًتبية والتعليم ؿبفوظة ومصونة 

قيل  وإذايفسح اهلل لكم  فأفسحواقيل لكم تفسحوا يف اجملالس  إذاامنوا  الذين أيهايا عند قولو تعاىل :" 
2العلم درجات واهلل دبا تعملوف خبَت" أوتوافانشزوا يرفع اهلل الذين امنوا منكم والذين  انشزوا

 

وتكوف من خالؿ احملافظة على ذات الفرد من خالؿ اغبرص على طهارهتا وصباؽبا : الوقاية 4-4-3
ىذا ما حث عليو اؼبصطفى واغبفاظ على لياقتها ونشاطها من خالؿ االنتظاـ يف األكل و الرياضة و 

" ، كما وبذر اإلسالـ من الطرؽ اؼبؤدية  باحة وركوب اػبيلعلموا أوالدكم الرماية والسص( يف قولو " )
 ويعده نوع من االنتحار البطيء و 3" وال تلقوا بأيديكم إىل التهلكة "اىل مرض اإلنساف يف قولو تعاىل 

يبنع كل ما يهدد سالمة البيئة وأمنها وهبعلها من اؼبنكرات الشنيعة اليت تناقض مفهـو االستخالؼ 
" ويستهجن ذلك الفساد اؼبعرب  وال تفسدوا يف األرض بعد إصالحهايقوؿ تعاىل "  ذإوعمارة األرض 

 عنو حاليا بالتلوث الذي ظهر يف الرب والبحر والسماء .  

قيمة متنوعة ما بُت السياسي واالجتماعي والتعليمي والصحي تشكل برادهبم  16لقد قمنا برصد 
 اؼبتحضر الذي يبلك كل مؤىالت التنمية . اسالمي يؤسس للفرد واجملتمع اؼبسلم العقالين

                                                 
1
 . 170 ، ص السابق اؼبرجع ،"دراسات يف التنمية االجتماعية" مدخل إسالمي ،عبد اؽبادي اعبوىري  
2
 . 11 سورة اجملادلة اآلية 
3
 195، اآلية البقرة سورة 
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 خاتمة: 
 
 
 
 
 
 
 
 

حتاول اجمللة أن تقدم املواضيع اليت جيب التحدث فيها بطريقة مفصلة وثرية جدا إذ تتطرق اىل األسباب 
والوتائج واحللول املمكوة والواجعة و اآلليات اليت جيب مراعاهتا من اجل إجناح دور اإلمام وأداء رسالتي 

سمام  والون ي اليت عجعلي سح  اهي قمقدورى أن من التاريخ اإلعلى أكمل وجي و األمثلة املفسرة وامللهمة 
يكون قمثابتهم ألهي يسري على خطاًم ، كما فصلت لي كل القيم املساعدة يف تأدية مهامي سواء اليت 
توهى عن السلبيات او اليت تشجع على االجيابيات وان كاهت املوازين ختتلف باختماف االمهيات 

 لة الوموذج املثايل املتكامل الذي ال يوقصي إال التطبيق.   والتطلعات فكل ما يقدم يكون على شاك
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 المبحث الثالث : لغة المجلة والقائم باالتصال 
 
 

 1   اللغة العربية اللسان الوحيد للمجلة 
 2   لغة المجلة وسوق اللغة في الجزائر 
 3    أدوات االستدالل 
 4   الرسالة منتوج و منتج   
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 مقدمة: 
 
 
 
 
 
 

 سنحاول اإلجابة من خالل ىذا ادلبحث عن سؤال : 
 من القائل ؟

 وكيف يقول ؟
أين سنتطرق اىل اللغة اليت كتبت هبا اجمللة وماذا تعين للقائم عليها ومدى قرهبا من ادلرامي اليت يريد 

ضو من حتديات يف عامل متغري حتقيقها ومدى وعيو باللغة وأمهيتها يف إحداث التغيري الذي يريده وما تفر 
ورلتمع ال يهدأ ألهنا ومن منظور فوكو معرفة وادلعرفة خطاب فإذا مل تكن اللغة زليطة بادلعرفة منقحة ذلا 

 افتقدت احلكم والسيطرة وال تكون السيطرة إال بعدة ) ذريعة ( .
درجة األوىل ضمن الدراسات اللسانية ، ألن وذلذا كلو عالقة كبرية بادلصدر او ادلرسل وىذا يدخل بال

النص ىو امتداد لشخص الكاتب وحرس رسالة ادلسجد ، حيث سنحاول إبراز بعض اخلصائص 
 .  والسمات اليت متكنا من مجعها
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  سان الوحيد للمجلة :الل ةاللغة العربي  -1
 

من فتح باهبا لشخصيات  أوؿمنطق التعريب ال يزاؿ سار خاصة يف مؤسسة دينية كانت  أفال شك 
و الثورية ادلقدسة للغة العربية واليت ال ترى فيها رلرد لغة كتابة  اإلسالميةعرفت بتكوينها العريب ونزعتها 
ادلقصود ىنا كل من اضلدر من مجعية العلماء ادلسلمُت وسبوقع  أف كيداألفقط بل لغة كالـ وتواصل ، 

الذي عرؼ آنذاؾ بالثورة الثقافية او بالثورة التعريبية يف النسق حبكم الوظيفة واخلطاب السياسي 
، دبعٌت ال زلنا أماـ شخصيات متشاهبة من حيث تكوينها ومسارىا الثقايف البَتوقراطي الًتبوي والديٍت 

ما على نفس إيقاع اخلطاب  افةة ا ى حدزلت إعادة فربكة العديد من النماذج ادلماثلة استطاع
اللغة العربية خيار هنائي ال رجعة فيو يف ربرير أي فقرة داخل رللة رسالة ادلسجد ،  أفوىو الكالسيكي 

يفًتض بُت " النشاط ادلنةم بواسطة ادلعايَت  اجلماعي التوافقيىذا النوع من العمل  ىابرماس يسمي
 إقامةالتفاعل ادلصاغ بواسطة اللغة يتطلب  ...  Axiologique ادلعنيُت باألمر وجود إمجاع قيمي

ىذه التأويالت ادلشًتكة  1سواء بتبٍت وتأويل وخلق دور معُت او بادلشاركة يف تأويالت مشًتكة" إمجاع
 أيضاي مجاعة اجتماعية  تعرؼ داخل أ متلقيأي مرسل و ما بُت  متداولةاليت تكوف و يف اخلطاب تربز 
 .بُت احملرر والقارئ أي ىي حالة من اإلمجاع اللفةي 2االعًتاؼ اللغوي صطلح دب

بناءا عليو تشكل لغة البث ادلفضلة داخل اجمللة اللغة العربية ألهنا مشبعة بالعديد من القيم ادلًتاكمة 
زلققة لنشاط تواصلي الغرض منو الوصوؿ ،  لغويةتارؼليا والعديد من األىداؼ اليت تندرج ضمن سياسة 

، أي فهمها على مرادىا ، ليتطور ليؤسس دلا يسمى " ا ى اتفاؽ معُت يسمى " بتأويل الوضعية " 
بالتحكم يف الوضعية" وىو الذي يتعلق باجلانب الغائي لفحوى احلامل اللغوي أي نقلو من عامل احلروؼ 

 .ية ونضاؿ لغويا، الذي يرتب ىيمنة لغو  3ا ى عامل ادلمارسة
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 لغة المجلة وسوق اللغة في الجزائر :   -2

 
لتداخل اللغوي تبدأ من يعرؼ حالة من التنوع و اتمع اللغوية ادلنتهجة يف اجمللة ، رل السياسة يقابل

مهما كانت طبيعة ادلوقف القاعدة ا ى غاية القيادة يف اذلـر  الفئات البسيطة والصغَتة على ادلستوى
تسويق أو ، تعزيز لرأي ما يف ظرؼ اجتماعي اتصايل عادي او إيديولوجي نو )بريستيجوالغرض م اللغوي

الناطقة بالعربية يف كل ميادينها السمعية والبصرية وادلكتوبة  اإلعالمية، ناىيك عن الساحة للذات ....( 
 والفرنسية . 

لديٍت الرمسي تشرؼ عليها كفاءات مغلق على العاملُت يف احلقل ا إداريواف كانت اجمللة ذات طابع 
مل  أننا إالجامعية وعلمية ذات مستوى عايل تعرؼ للغة قيمتها يف عملية التنمية اليت تكوف هبا وعليها ، 

ما  أماـصلد ال من قريب وال من بعيد موضوع يهتم باللغة العربية او بغَتىا وبالتحديات اليت تواجهها 
فيشماف جوشوا كما امساىا   الذخيرة اللغويةيعرب عن النقص يف  يسمى باقتصاد اللغة والعودلة وىذا

(Jashu A. Fishman)
ادلشكلة للشبكة  األخرى، واليت ال تلقي باال ا ى اجلماعات اللغوية  1 

االجتماعية ككل والذي يعرب عن حالة من اال دعم للمتلقُت يف تعلم لغات اجنبية تفتح ذلم باب من 
دلعارؼ يف نةر البعض كمثقفُت ال مكدسُت زيز القوي دلكانتهم االجتماعية  عالقراءات وادلعارؼ والت

ب ىذه الديناميكية يف سوؽ العرض والطلوالتعدد اللساين العقل االلكًتوين والعامل االفًتاضي  ذباوزىم
 استو عند در  ية ادلتغَتة )أو ادلتحركة(الذخَتة اللغو ربافظ على حيوهتا من خالؿ ما امساه فيشماف اللغوي 

 يفظلوذًجا واضًحا للتحوؿ اذ اعتربىم ن إ ى الواليات ادلتحدة من سلتلف بلداف العامل يجر لمهال
بسبب  االت العمل واحلياة العامةاإلصلليزية يف كل رل ادلكتسبةاجلديدة اللغة ا ى  األـاالستعماؿ من اللغة 

أما النموذج الثاين  األمريكي اعييف السلم االجتموالحتالؿ مكانة مرموقة  ضرورة النشاط االقتصادي
ك الكندية الذين يتحدثوف يبفهو الذخَتة اللغوية الثابتة، ويعطي فيشماف مثااًل لذلك بسكاف مقاطعة ك

 .2الفرنسية والذين ظلوا زلافةُت عليها على الرغم من ضغط بقية اجملتمع الكندي اإلصلليزي
لغويا يف منةومتها حيث باتت  إصالحا األخَتةنوات و مؤسسة الًتبية الوطنية يف اجلزائر عرفت يف الس

بدؿ الرابعة واقرار االمازيغية لغة وطنية يدخل ضمن  أساسيالسنة الثانية  منتعلم تالميذىا الفرنسية 
ادلنسجمة مع اخلطط التنموية خبالؼ ادلؤسسة الدينية اليت تعرؼ نوعا من اجلمود  اإلصالحاتمشروع 

سواء  أخرىاىتماـ القائم على اجمللة بلغات  إفاالمازيغية ، ادلصحف باللغة  يف ىذا اجملاؿ ما عدا طبع
من حيث تارؼلانيتها او لسانيتها او اجتماعيتها او تعليمها ال يشكل أي خطر او هتديد وىذا ما اقره 

 عتبار والتاري  " اللغة العربية ذات بعد رمزي قوي ولغة اال ايكولوجية اللغة  يف كتابوعبد القادر الفهري الفاسي 
                                                 

1
بيػَت  02االجتمػاعي رللػة اخلطػاب الثقػايف ، العػدد 20والسػياؽ 20اللغػة /.../faculty.ksu.edu.sa موقػع 29/04/2012 يػـو 21:48 على الساعة 

 ترمجة زلي الدين زلسب  ،االجتماعي باولو جيجليويل اللغة والسياؽ 
2

 نفس ادلرجع . 
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ولغة ادلدرسة ولغة الوحدة والتماسك واف الثنائية اللسانية  اآلدابولغة العلـو الدينية والدنيوية ولغة الثورة العلمية ولغة 

ذلجات متداولة اختيار توافقي واف التنوع احمللي او الوطٍت مباح   /رمسية ولغات او التعدد اللساين بُت لغة 
ة والشفهي صيغتاف تتشكل فيهما اللغ تلقائية واف الكتايب أمورالتداخل واالندماج والبينية اللغوية و 

 .1الفصيحة "
اللغة العربية لغة سامية وربرير النصوص جاء بطريقة جزلة وفصيحة اداءا وكفاءة بفعل  أفالشك 

بنائي اللغة أيا كانت ومل يتعرض ذلا بنفس الزخم االعًتاضي التفكيكي ال أعللانو  إالالتخصص 
ال من الناحية ادلرجعية اذلوياتية  وال االقتصادية او ادلعرفية وال الذي كاف مسة كل ادلواضيع االيركولوجي 

 الدينية من باب من تعلم لغة قـو امن شرىم كاحتياط وتدبَت امن ثقايف.  
 

 أدوات االستدالل: -3
  

و ليربىن عن مشروعية أقوالو وأفعالو كل فرد حىت مع ذاتمستخدمة من قبل  إف االستعانة باحلجة ىي آلية 
الغرض األساسي منها ليس اإلبالغ او اإلفهاـ ، تكوف تربيرية او اقناعية  أفإما قبل او بعد صدورىا 

و عقالنية التواصل عند ىابرماس ىي وزبتلف طرؽ اإلقناع ما بُت العقلية والعاطفية بل اإلقناع ، فقط 
 . 2يداثحو  اللبنة ادلكونة لفعل تواصلي خالؽ اليت يعتربىاالربىنة اليت تبٌت على 

وعزؿ وهتميش  كذلك  إجازةكانت اللغة والرموز والقيم وادلعايَت وادلفاىيم زبضع لعمليات الغربلة من   إف
اليت يرى  باختيار حججهمادلشاركوف يف التفاعل يتفق  أينثل ىذا ادلنطق االجتماعي احلجج زبضع دل

 .  3التفاىم فاحلجة تعرب عن القدرة على القياـ بتأويل عقلي" إليهاليت يستند احملاور ا"  ىابرماس  فيها
عدد بُت حجج حداثية مدارىا  16تقسيم احلجج ادلعروضة على مدار بعن مدى قيامنا  نتساءؿوىنا 

والطب واألرقاـ اإلحصائية اليت تعرب عن إحصاءات أي عن والتاري  انتقيت من األدب والفلك ادلعقوؿ 
مدارىا ادلنقوؿ الذي يدخل ضمن ادلسلمات اليت ال تعرض  وحجج غَت حداثيةع ال عن جهد معريف وقائ

الذي عرب عن إرادة كانت وراء وجود العقل ي ألنوفيها لدى ادلسلمُت مع العقل او مع االبستمولوجيا 
 انو فضل وكـر . إاليعترب رلرد سللوؽ كسائر ادلخلوقات 

والطريقة اليت  األدب كي النقدي عن الطريقة اليت يكتب هبا رجل الدين التاري  وكما يطرح ىنا السؤاؿ الكالسي
يكتب هبا عامل التاري  او اللساين كل ما يتعلق باختصاصو او ىو ضمن اختصاصو كالةاىرة الدينية ، ىذا التداخل 

 جل دلوسوعي ( يف االختصاصات يتناقض والسَت ادلوضوعي للعلم الذي مل يعد يقر بالرجل اخلارؽ ) الر 
                                                 

1
، مركز الدراسات و األحباث االنسانية،  2006،  01 ، العدد 70ا ى ص  69 االيكولوجية اللسانية واللغة العربية من صزلمد غنامي،رللة رىانات،  

   .70ادلغرب: سباريس للطباعة والتوزيع ، ص 
  . 72ص  ،ادلرجع السابق،  ة والتواصل يف الفسفة النفدية ادلعاصرة " ظلوذج ىابرماس "احلداثزلمد نور الدين افاية ،  2
 . 892نفس ادلرجع ، ص  3
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ذا الرجل عرب العديد من الصفحات ألنو ال يتعرض كما اشرنا مع ذل طفيفوجدنا شبو حضور  إف و

واليت تدخل ضمن ادلسمى باإلعجاز العلمي للقراف منةومة القرائن ادلعًتؼ هبا ضمن رلموعة اجمللة 
 والسنة .

لب أفصح العرب آنذاؾ وعلى مدار ىذا اإلعجاز يردنا ا ى اإلعجاز اللغوي للقراف الكرمي الذي غ
 تارؼلهم إذ مل يستطيعوا أف يأتوا بآية من مثلو .

 وعليو ففعل اإلعجاز ال زاؿ مستمر باحلجة اللغوية والعلمية ادلستمدة من الوحي .
 االستدالل بالمنقول :  3-1

 القراف 
 السنة 

 الصحابة 
 علماء الدين 

وىو الفاصل يف كل رباور او ذبادؿ وىو يف حد ذاتو ىو اصح كتاب لدى ادلسلمُت  :القران  3-1-1
 األمر وأو ىالرسوؿ  وأطيعوااهلل  أطيعواالذين امنوا  أيهايا يدعوا ادلؤمنُت ا ى االحتكاـ إليو يقوؿ تعا ى : " 

ذلك خَت وأحسن  اآلخركنتم تؤمنوف باهلل واليـو   إفمنكم فاف تنازعتم يف شيء فردوه ا ى اهلل والرسوؿ 
وىذا ما جاء ذكره يف وحي  أهناانو ال يوجد خالؼ على  إالواف كانت تأيت السنة فيما بعد  1"تأويال 

"ػلةى القراف باحًتاـ وقداسة اجلميع ، كما ،  2القراف : "وما ينطق عن اذلوى إف ىو إال وحي يوحى "
 أحكاـيف  ثبيتوأو تعلى ما يريد تقريره  بآياتواالستدالؿ سن ػل أف"  حاملو واحملاجج بو غلب على 
كل شبهة وقطع كل   أزاحووضعو يف موضعو  القرآيناالستدالؿ بالنص  أحسن إذافانو  وأفكاروتعاليم 

 3تعلة واخرس كل معارض فال دليل بعد القراف وال حديث بعد كالـ اهلل ) ومن اصدؽ من اهلل قيال( "
النزوؿ والناس  وادلنسوخ من  بأسبابيكونوا على علم  أففاحلفظ وحده ال يكفي لذلك يفضل البعض 

 اليت تزيدىا غٌت وقوة .و التفسَتات اللغوية والفقهية كدعم وتعزيز دلداخالتو  اآليات
ىي يف عرؼ ادلسلمُت كل ما صدر عن النيب زلمد وتقسم ا ى ثالث : سنة قولية و  السنة : 3-1-2

وىي كما ذكرنا ىي يف  وأجازىارىا انو مل ينكرىا بالعكس بل اق إالفعلية وتقريرية مل تصدر عن النيب 
ؼلصهما  إذالكتب اليت اىتمت بعلـو احلديث  أىميعترب كتابا البخاري ومسلم من ، مقاـ الوحي 

ادلسلموف دبصطلح خاص وىو الصحيح أي مل يناذلما اخلطأ ، واالستدالؿ بالسنة ضروري الف القراف 
ادلصدر الثاين للثقافة : " وؿ عنها القرضاوي يق الكرمي مل يكن شامال لكل ادلسائل اليت تركت للسنة

 الدينية للداعية ىي السنة فهي شارحة القراف وادلبينة لو وادلفصلة دلا أمجل وفيها يتمثل التفسَت النةري 
                                                 

 59 النساء اآليةسورة  1
 . 04و  03سورة النجم االية  2
3

 . 25ص ادلرجع السابق، ، يوسف القرضاوي، ثقافة الداعية 
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، قاؿ اهلل تعا ى ؼلاطب رسولو " وأنزلنا إليك الذكر لتبُت للناس ما نزؿ والتطبيق العملي لكتاب اهلل

 .يف التشريع والدعوة ألهنا ثرية باألحداث السنة  أعليةتبُت لنا ، من ىنا ي1"إليهم
دورىم مل يتوقف عن دور  أفوىم من رافق النيب فكانوا دبثابة شاىد على حياتو كما  : الصحابة 3-1-3

شغر منصب التشريع اجتمع ادلسلموف  اإلسالـيف  األوؿبعد رحيل ادلشرع  وإظلارواية ما شاىدوه فقط 
الذي كاف يستعُت بكبار الصحابة يف  اخلليفة لقبعليو  أطلقوا رجل منهممكانة الرسوؿ  يشغل أفعلى 

أمور مل تكن يف سابق ما مضى عرفت عنو مالزمتو الدائمة حملمد ) ص ( ومكانتو ادلقربة منو ، ػلةوف 
ية وجلعل يروهنم السبب الرئيسي يف وصوؿ الدعوة احملمد ألهنمدبكانة كبَتة يف عقوؿ وقلوب ادلسلمُت 

ال تسبوا  )ص( :"قاؿ رسوؿ اهلل  :عن أيب ىريرة رضي اهلل عنو قاؿفالنيب حبهم واحًتامهم من الدين 
أصحايب ال تسبوا أصحايب فوالذي نفسي بيده لو أف أحدكم أنفق مثل أحد ذىبا ما أدرؾ مد أحدىم 

 . "وال نصيفو 
قيدة ، فقو ، أصوؿ الفقو ، سَتة ، سنة ، ىم الذين اشتغلوا بعلـو الشريعة ) ع علماء الدين : 3-1-4

حفةا وشرحا وتناقلوىا فيما بينهم وحققوا يف سندىا وثبوهتا من مصادرىا  أحكاـ القراف ......(
لذلك اجلوامع وادلدارس ليحيوا فيها حلقات العلم والذكر  أسسوا ودونوىا خوؼ من الضياع و األصلية
 ومنها اإلسالمي منها ادلنتوقوالب معروفة يف الًتاث  أشكاؿ اخلاصة طباعة ذلا يف أمواذلممن  وأنفقوا
 .ومنها الرساالت ومنها الكتيبات النثر 

لقد كانت نسبة االستدالؿ بأقواؿ العلماء ىي ادلرتفعة بسبب االستدالؿ جبميع اآلراء دبا فيها ادلختلفة 
اع واف كاف ىذا اإلمجاع ؼلضع اليت كانت زبتلف يف قراءة وفهم النصوص التأسيسية اليت ىي زلل اإلمج

أيضا ا ى نوع من التفاوت و مرد تفاوت حجية النصوص الدينية بُت القراف والسنة وقوؿ الصحابة ىو : 
خبالؼ القراف الذي نقل بالتواتر القطعي الداللة القطعي  2" أف يف السنة الشاذ ادلنقوؿ عن النيب "

يل ادلثاؿ عرض حلجج من علماء زلسوبُت على ادلذىب الثبوت ، ونقصد باآلراء ادلخالفة ىنا على سب
 احلنفي او الشافعي او احلنبلي .

الطريقة الًتاتبية اليت عرضنا هبا احلجج الدينية ال زبضع دلعيار األعلية فقط وإظلا وفق لطريقة بيداغوجية  إف
النيب وقوؿ النيب قوؿ علماء الدين قوؿ شارح لقوؿ الصحابة وقوؿ الصحابة شارح لقوؿ  إفدينية ترى 

 شارح لقوؿ ادلو ى تعا ى أي فيها االنتقاؿ من ادلعقد او من الكل ا ى البسيط واجلزء .
 
 

                                                 
1

 . 44ص نفس ادلرجع ،  


 تفرع منو علـو شىت .كل علم من ىذه العلـو ت 

2
مجادي  ،رللة الًتاث العريب، 114العدد  ،39ا ى ص  19حجية القراءات القرانية وعالقاهتا بالزياد على النص وقوؿ الصحايب من ص  ،دين سيبخَت ال 

 29، ارباد كتاب العرب دمشق علم القرءات ، ص  2009حزيراف  /1430الثانية 
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 االستدالل التاريخي :  3-2
إف كانت ىذه األخَتة سبتاز بضبطها وتدقيقها يف األحداث التارؼلية وترتيبها  كرونولوجيا : 3-2-1

باألخَت كآلية تأرؼلية تساعد ادلؤرخ يف فهم وقائع التاري  حسب وقوعها زمانيا ابتدء باألوؿ انتهاء 
واألسباب الداعية لذلك والنتائج ادلًتتبة عليها ودور صناع األحداث آنذاؾ ، كل ىذا مل يوجد وإظلا 
الذي اكتشفناه ىو تواري  ميالد ووفاة علماء الدين و تواري  طبع كتبهم وىي ناقصة تشمل السنة فقط 

 لشهر.ال النهار وال ا
ىو عرض حلوادث تارؼلية ىي دبثابة اضاءات تارؼلية خاطفة قليلة ونادرة دارت حوؿ  أحداث : 3-2-2

السَتة النبوية وبعض الغزوات اليت قاـ هبا ادلسلموف او بعض من األمراء واخللفاء السابقوف او التلميح 
هبا التاري  وىي طريقة السرد  ببعض معارؾ ثورة نوفمرب ، ال تبتعد عن الطريقة الكالسيكية اليت كتب

 احلكاية . ألدبالقصصي ادلشابو 
 االستدالل اللغوي :  3-3

 شعر 
 قواميس ومعاجم 

 أدباء وضلاة 
 أمثاؿ وحكم  

مناقبهم  وأثارىم أخبارىمقد اىتم العرب كثَتا بالشعر فهو كما يقولوف ديواهنم فيو الشعر:  3-3-1
 .اليت تنبؤ بكل صغَتة وكبَتة عنهم الوسيلة اإلعالمية واالتصاليةثابة كاف دب  وأجادوافيو  أبدعوا،  وأعماذلم

قاؿ : " ال تًتؾ العرب الشعر حىت يًتؾ اجلمل  إذعرب صلى اهلل عليو وسلم عن تعلق العرب بالشعر  
 كوهنممن الكتابة   أكثركانوا يعتمدوف على ادلشافهة   ألهنماحلنُت " وىذا لو مسبباتو كما يقوؿ ادلؤرخوف 

بالرغم  بوكاذلجاء والغزؿ وادلدح والرثاء ولفرط سبسك العرب   األدبية األلواف، وللشعر العديد من أميةامة 
ينقلوه من التفعلة ا ى احلر ا ى الشعيب  أفمن التغَتات الكبَتة اليت حدثت على اللساف واللغة استطاعوا 

استخدامو مثال من قبل علماء الدين  األزماف وادلستويات العلمية ، وادللحوف، فهو يتكيف مع تفاوت 
، برأينا ىذا يكوف من اجل تلخيص األحكاـ والقواعد الفقهية يف متوف شعرية من اجل تيسَت حفةها 

ىو التفسَت ادلنطقي الحتالؿ الشعر صدارة االحتجاج بو يف ىذا اجملاؿ كوف ادلواضيع الدينية ىي أيضا 
عض البيوت اليت تتضمن النصح واإلرشاد فهي من قبيل شعر اليت تصدرت ادلرتبة األو ى ، إضافة ا ى ب

 احلكمة واألخالؽ .  
اليت تًتؾ دلسة مجالية ادلوسيقي الذي يًتكو الشعر بسبب توافق القوايف  الفٍتغلب اف ال ننسى احلس 

 . وقارئو و سامعلدى 
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صلد استعماال لقواميس  إال أننا مل لألكادؽليُتالوجود القوي من بالرغم قواميس ومعاجم :  3-3-2

ومن مث ادلنجد ويف لساف العرب البن منةور  اليت شكلت استثناءا  خاصةدبية إال األومعاجم علمية 
فهي من أعطى للرتبة الثانية قيمتها كوهنا كانت تبحث يف اصوؿ ادلفردات وانشتقاقتها كما  ال روساألخَت 

 ية أو التوقيتية , يعرؼ عنها دوف التعرض دلا تعنيو اصطالحيتها العلم

وىم الذين اشتغلوا باللغة وعملوا ضمن ادليكانيزمات اللسانية اليت ربكمها  والنحاة : األدباء 3-3-3 
سواء من حيث مراقبة القوالب اإلنشائية او الصوتية الكالمية اليت تؤدى هبا عرفوا يف ما مضى بالنحاة كابو 

ذه مجعوا هباسود الدأيل وسيبويو الذين تفرغا كلية ذلذا التخصص، واف عرؼ ىذا التخصص رجاؿ دين 
الطريقة بُت التخصصُت كاف مغلبهم من رواة ادلصحف الشريف كورش بن نافع وقالوف ومن ادلفسرين 

 وغَتىم كابن القيم اجلوزية .
اقل نسبة حصدهتا ىذه األخَت فهي ال تكاد أف تتكرر مرتاف لكل رللة وىذا  : أمثال وحكم 3-3-4

رح الفقهي ) القانوين ( مثال او العلمي االكادؽلي بسبب طبيعة ادلواضيع اليت كتبت بطريقة غلب عليها الط
اخلطب  الدقيق والصاـر الذي ال ػلتمل وجود مثل ىذا األسلوب والذي كاف مغلب استعمالو يف قسم

 .  ادلعدد كمنرب وصوت لالئمة
ىو عرض ألرقاـ تعلقت إمجاال حبوادث ادلرور واألمراض اليت يقضي الناس اإلحصائي : االستدالل  3-4
ا ضلبهم او بعض النتائج و ادلنجزات احملققة يف قطاع وزارة الشؤوف الدينية او بعض األرقاـ ادلسجلة يف هب

 . خانة اجلنايات ادلرتكبة ضد ادلرأة
من ؟ وماذا ؟ وأين ؟ ودلاذا ؟ وكيف ؟  1استخدامها وفق أسئلةبالرغم من وفاء ىذه اإلحصاءات لشروط 

تلخيصها الحداث كبَتة تعرب عنها ببساطة ودقة ال رلاؿ فيها للتأويل أو بالرغم من قليلة  أهنا إال ومىت ؟
 . تزيد قوة اخلطيب الشك بل بالعكس مرات تكوف معربة عن صورة وصادمة

كثَتا ما يردد أحبار األمة انو ال تعارض ما بُت الدين والعلم بل العلم ؼلدـ االستدالل العلمي :  5 -3
 أف" ذه اخلدمة غلب على العاملُت يف حقل الدعوة كما يقوؿ القرضاوي الدين ومن اجل إحكاـ وإتقاف ى

مثل علـو النفس واالجتماع  اإلنسانيةباسم العلـو  اآلفاما مناسبا بأصوؿ ما يعرؼ دليلم الداعية ا
ويقوؿ أيضا: " حىت ادلسجد نفسو صلد فيو ساعة جدارية  2تصاد والفلسفة واألخالؽ والتاري "واالق

وت وقد صلد فيو أجهزة للتسجيل وكلها من إنتاج العلم احلديث وال غلمل بالداعية أف يعيش ومكربات الص
من علـو ، مثل ما ذكر  3يف دنيا يسَتىا العلم ويدير رحاىا وال يدرؾ األوليات واألساسيات ذلذا العلم"

أما  ،بية واألمراضفيما ؼلص الًت بعض األطباء وعلماء النفس فيما عدا  األوفرمل يكن ذلم احلض وسلتصُت 
 ابن الذين ذكر امسهم ف

                                                 
1
 Dominique Neirynck. Tout savoir sur la « Communication Orale ».France : Editions D’organisation , 2003.p 302  

2
 .  801يوسف القرضاوي، الثقافة الداعية، ادلرجع السابق ، ص  
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ين ؤرخو ادلوالبعض من ادلقصود  ث والكسيس كاريل ومالك بن نيبخلدوف او كارؿ ماركس او ادـ مسي

 . األطباء ، علماء النفس قانونيُتوال يُتفلك ، الاجليولوجيُت
 

 الرسالة منتوج و منتج:   -4
 

تاج ونسق العمل الذي يتأثر بةروؼ العامل الذاتية إف كانت الرسالة منتج فهي زبضع لعالقات اإلن
تصنع الرسالة كتعبَت عن حالة توافقية ضمن اطر قانوف  وبينهما،  ادلختلفة و ظروؼ العمل ادلوضوعية

العمل وأخالقياتو الذي يعرب عن إلزاـ كونو تعاقد ما بُت طرفُت ، وعليو غلب على صاحب الرسالة حبكم 
ا عليو من التزامات وذلك ما عربت عنو عواطف عبد الرمحن بقوذلا : " فاإلنساف موقعو ادلهٍت أف يراعي م

ىو فرد حبكم موقعو يف تنةيم اجتماعي يشارؾ يف إنتاج ادلضموف االتصايل زلددا أىدافو والياتو وتعديل 
للسياؽ  مساره دبا يتفق مع مصاحل وطموحات الفئة االجتماعية واجلماعة البشرية اليت ينتمي إليها ووفقا

 . 1السائد فيو"
إف القوؿ بأف اإلنساف ابن بيئتو كذلك ينطبق على الرسالة اليت زبضع ذلذا ادلنطق االجتماعي الشمويل 
القهري الذي يؤطر لكل تعبَت فكلما ضاقت الدائرة االجتماعية كلما تكشفت لنا خصوصياهتا ومساهتا 

فيها و انعكاس على كل ما يصدر عنها الذي يتميز  األولية ، اليت ىي انعكاس للعناصر ادلكونة وادلؤثرة
 باتصالية وتواصلية فطرية.

الذين رشحت مواضيعهم واجتازوا اختبار حارس ) ادلنتجُت ( سنحاوؿ أف نسلط الضوء على ادلرسلُت 
  بوابة رللة رسالة ادلسجد واىم ادلميزات اليت تطبع القائم باالتصاؿ فيها .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 . 18، ص  2007. اجلزائر: دار الكتاب احلديث، دراسات عربية وأجنبية يف اإلعالـ التلفزيوينزلمد شطاح،  1
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 17الجدول رقم 

 توزيع المواضيع حسب المستوى العلمي والمهني :
 

 المكانة  التكرار النسبة المئوية
 الوزير  02 08.02
 ادلوظفوف بالوزارة  22 81.11
 األئمة  81 09.11
 ادلرشدات الدينيات  01 08.11
 موظفوف بالقطاع 80 01.21
 شيوخ الزوايا 01 08.11
 كبار علماء الدين 81 80.01
 أساتذة جامعيوف يف الشريعة 11 29.11
 أساتذة جامعيوف  10 21.81
 دركي 08 00.12
 اجملموع 819 800

 
 % 29,55 يف ادلقدمة بأكرب نسبة ُتاضيع حيث صلد كل األساتذة اجلامعيو ىناؾ تفاوت يف توزيع ادل

مقر  مث يتوسط كل من ادلوظفوف بالوزارة ) وىم رؤساء مكاتب و مفتشُت مركزيُت داخل %15‚25و
الوزارة ، القائمُت على خلية االتصاؿ( و األئمة وادلوظفوف بالقطاع ) وىم مديري مديريات الشؤوف 
الدينية، مديري مراكز إسالمية ، مفتشوف بادلديريات مديري معاىد وأساتذة مكونُت لإلطارات الدينية ( 

اجلزائر كالشي  ابو عبد السالـ او يف وكبار العلماء وادلقصود هبم الرموز وادلرجعيات الدينية ادلعروفة يف 
مصر وىي شخصيات أزىرية كالشي  عطية صقر او امحد الزرقا من سورية ويف األخَت صلد شيوخ الزوايا 

 .  % 0،66و  % 1,88، مرشدات دينيات و دركي بنسب ضعيفة مقارنة مع األخرى تراوحت بُت 
( وعليو )ادلثقف( و اإلداري )ادلوظف بُت األكادؽلي ما ؽلكن أف نستبينو من ىذه ادلعطيات أهنا تًتاوح ما

  وفق ادلعايَت التالية : ُت ادلنتجُتؽلكن اف ظليز ما بُت ىذين الرجل
إف مجعنا لفئة أساتذة جامعيوف سلتصوف يف الشريعة وأساتذة جامعيوف سلتصوف  المعايير الثقافية : 4-1

التاري  ، الطب ، علم النفس، التاري  ، الفلسفة وعلـو يف العديد من ادلعارؼ والعلـو كاللغة والقانوف ، 
واليت تساوي و تفوؽ النصف وىذا  % 54,70الذي يعادؿ نسبة  87االقتصاد والتسيَت يشكلوف الرقم 

 يتماشى وسياسة ترقية اخلطاب أدلسجدي من ناحية الكيف والكم واليت تساعد يف ربديده وضبطو بلغة 
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من دكاترة سلتصُت يف الفقو   %29.55التغليط وىذا ما تدؿ عليو نسبة  ال تقبل التأويل الفاسد او

والفقو ادلقارف والفكر اإلسالمي مغلبهم عاملوف جبامعة األمَت عبد القادر اإلسالمية بقسنطينة ،كلية 
 العلـو االجتماعية واإلسالمية بباتنة او كلية العلـو اإلسالمية باجلزائر او وىراف .

ىذه النخبة اليت سبتاز بتكوينها الديٍت الصرؼ او ادلتشبعة خبلفية دينية قد تكوف إف التعويل على 
اكتسبتها من خالؿ تنشئتها االجتماعية او من خالؿ تأثرىا بتيارات دينية او بأماكن عملها اليت ذكرهنا 

و يف جعلها زلل ثقة كوهنا ربمل نفس القيم اليت تشكل ذلم حسب مي العبد اهلل " إطارا مرجعيا ل
التفسَت واإلدراؾ والسلوؾ... وكذلك االذباه ادلعنوي حيث يتأثر أصحابو بادلنفعة او العائد ادلعنوي الذي 

 .1يتمثل يف التوافق واالنسجاـ ..."
فهم يلتحقوف برتبة الشراكة ألهنم بذلك العدد وبذلك النمط يندرجوف ضمن ما يسمى بالتشكيلة 

تؤمن بنفس األفكار واإلصالحات اخلاصة اليت تتعلق باحلقل الديٍت اخلطابية اليت ربمل نفس التصورات و 
 . واليت كانت بسب عدـ ملء فراغهميف اجلزائر الذي عرؼ الكثَت من الطفيليات وادلتطفلُت

بالرغم من دعوة اجمللة ا ى إشراؾ الزوايا خاصة بعد التحديث الذي عرفتو إال أننا ال صلد لشيوخها سوى 
لة بالنسبة حلضورىا يف الذىنية اجلزائرية وىذا ردبا يدؿ أف الزوايا ال تزاؿ ضمن دائرة مقاالت وىي قلي 03

    . اإلسالـ الشعيب ادلعروؼ بشطحاتو وخياالتو والذي ال يتوافق و اإلسالـ الرمسي
وىي اليت ػلددىا قانوف الوظيف العمومي والسياسة اليت تنتهجها الوزارة يف المعايير المهنية :  4-2
، ىذه ارة مرافقها وكل ما يشكل إمجاعا ، أي سلالف لو غلعل نفسو يف موقع التوبي  او العقاب إد

السياسة اليت ب رضاىموتؤدي إ ى  العاملُترلموعة من الضغوطات ادلهنية اليت تؤثر يف  األخَتة عبارة عن
، كما يشكل العمل  أي من خالؿ ما يسميو بورديو القمع اخلفي 2إليها وفتنتهجها ادلؤسسة اليت ينتم

اجلماعي عامل أساسي يف تقريب وجهات النةر وتذويب اخللفات وتصحيح األخطاء والتشجيع على 
 . 3التفوؽ وىذا بفضل ما تكفلو اجلماعة األولية اليت تؤدي ما عليها يف إطار ما يسمى بالرضا ادلهٍت

عامل بقطاع وزارة الشؤوف موظف رمسي  12فإذا قمنا جبمع اخلانات اخلمسة األو ى سنتحصل على 
بادلئة من اجملموع الكلي يًتاوحوف بُت القائمُت على التخطيط والتسيَت وبُت  % 12,10الدينية بنسبة 

ادلدرسُت وادلراقبُت ، فادلعلومة ىي يف صعود وىبوط شلا يزيد يف تنقيحها وإثرائها والتنةَت و التأسيس 
نو الدراية احلقيقية بادليداف وإشراؾ للعارفُت ادلالمسُت لو عليها وىذا ضروري يف علم اإلدارة الف من شأ

مساعدا يف توسيع   بصفة يومية يعطيهم ثقة يف أنفسهم ويف ادلنةومة الوظيفية اليت يتعاملوف معها
 اخلربات وتقامسها. 

 

                                                 
1
 . 142،  141 ادلرجع السابق، ص ،نةريات االتصاؿمي العبد اهلل ،   
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 18الجدول رقم 

 توزيع الكتاب حسب الجنسية :
 

 الموطن  التكرار النسبة المئوية
ئريوف جزا 811 11.19  
 اجانب 28 81.20
 اجملموع 819 800

ا ى رللة األصالة  % 11,11يف رسالة ادلسجد بنسبة  % 81,20إذا ما قارنا نسبة ادلرسلُت األجانب 
، نالحظ سقوط قياسي لذلك الرقم الكبَت جدا و ىذا لو مربراتو الف ذاؾ االنفتاح كاف 1وادلعاصرة

فهمها وتوظيفها واليت أدخلت البالد يف دوامات وبلبالت السبب يف تسرب بعض األفكار اليت أسيء 
 خطَتة .

سنة من االستقالؿ مسحت بتكوين مؤسسات تربوية وتكوينية ساعدت يف اإلمداد بإطارات  10إف 
وطلب من الطراز العايل سدت كل تلك النقائص واستطاعت سد كل الثغرات وتصحيح اذلفوات مشكلة 

 بادلعرفة واخلربة.   ةأىبتادل ةبشريمن ادلوارد الخزاف 
 19الجدول رقم 

 توزيع الكتاب األجانب :
 الموطن  التكرار  النسبة المئوية

 سوريا  01 21.10
 السعودية  01 21.10
 ادلغرب 01 81.21
 مصر  01 81.21
 لبناف   08 01.11
 الكويت  08 01.11
 األردف  08 01.11
 سلطنة عماف 08 01.11
 فرنسا  08 01.11
 اجملموع  28 800

 
                                                 

(  1981-1971)  لعينة من اعداد رللة االصالة(  A . Thématique)  االيديولوجي للمؤسسة الدينية الرمسية ربليل مواضيعي ازلمد بن عدة ،" اخلطاب 1

 . 252ص  2005،2004رسالة لنيل شهادة ادلاجستَت،جامعة اجلزائر، كلية العلـو االنسانية واالجتماعية ، قسم علم االجتماع، سنة 
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 1قد كانت رللة األصالة وادلعاصرة شديدة االنفتاح على الكتاب األفارقة واألسيويُت وخاصة االروبيُت 

، ينبئنا ىذا اجلدوؿ بعكس ذلك إذ يربز شخصية فرنسية طبيبة وحيدة " موريس   % 17،48بنسبة  
جانب ضعيف ما عدا بعض العرب بوكاي " كاف ذلا حضورىا القوي فيما مضى أما اآلف فحضور األ

ادلسلمُت ذلك أف ادلكلف باالتصاؿ لو رغبة ملحة يف احلفاظ على اخلصوصية اجلزائرية للمجلة ، كوف 
مغلب ادلواضيع اليت ربدث فيها األجانب تتعلق إما بتعزيز الرؤية اجلزائرية حوؿ مشكلة فقهية ما كإثبات 

لقادـ ا ى البقاع ادلقدسة جوا للشي  عطية صقر من مصر جدة ميقات كادلوضوع ادلعنوف دبيقات إحراـ ا
نوفمرب  02واثبات أف جدة ميقات لعدناف زلمد آؿ عرعور من األردف ) رللة رسالة ادلسجد،العدد 

2001 .) 
إف اعتالء كل من سوريا والسعودية الصدارة ليست لو داللة أوال ألنو ال يوجد الًتكيز على شخصية 

صطفى الزرقا الذي كرر لو موضوع واحد ثالث مرات يتعلق باالختالؼ حوؿ معينة ما عدا الشي  م
احلساب الفلكي يف إثبات الشهور القمرية ، أما الذين من السعودية فقد تعرضوا ا ى مواضيع تتعلق 

ا ى جانب إدراج مواضيع صدرت من رلامع فقهية وبعض الشخصيات اجلزائرية بالفكر واحلضارة والتعليم 
 هنا مل تعتمد على أحادية سعودية فقط .شلا يعٍت أ

ال يوجد ضمن شروط قبوؿ ونشر ادلقاالت طبيعة العالقات السياسية والدبلوماسية اليت ربكم الدوؿ 
وإظلا ما ػلكمها من تشابو ثقايف كاجلار ادلغرب إذ اللساف الذي ينطق بالفتوى يف ادلملكة ادلغربية ىي 

ائر ، أما مصر فقد مجعتها مع اجلزائر والزالت أمور تتعلق بالبعثات نفسها اليت ػلكم هبا ادلفيت يف اجلز 
 . فهي ال هتدد أمنها الفكري ا ى جانب بعض االنفتاح الذي يعرؼ بو بعض علمائها العلمية ذىابا وإيابا

 
 19الجدول رقم 

: توزيع الكتاب حسب الجنس  
 

 
 
 
 
 

بالرغم من اإلصالحات اليت قامت هبا اإلرادة السياسية يف اجلزائر واليت قامت بتحسُت كبَت حلقوؽ ادلرأة 
يف ىذا البلد حيث فتح باب التوظيف على مصراعيو للعنصر النسوي وحققن أرقاـ تفوؽ استخداـ 

 ذلك بادلناصب النوعية إذ اقتحمت ادلرأة ادلناصب األمنية والعسكرية وأصبحت الذكور و يتعلق االمر ك
                                                 

1
 . 256،  255 نفس ادلرجع، ص 

 الجنس  التكرار النسبة المئوية
 الذكور  821 10.10
 االناث 81 88.12
فرؽ عمل  81 01.81  
 اجملموع 819 800
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يف عهد الرئيس بوتفليقة و بفضل منو جنراال و قاضية وسفَتة كما وسع حلضورىا يف اجمللس الشعيب 
اح الوطٍت ا ى غاية الثلث ويف الوزارة ، أما فيما ؼلص التعليم فيسجلن احلضور األكرب يف التمدرس والنج

 على مستوى االمتحانات الوطنية ادلتعددة زيادة على خرغلات اجلامعة اجلزائرية.
بالرغم من اىتماـ اجمللة بشؤوف ادلرأة والدفاع عن حقوقها والتأكيد على الطرح الشرعي السليم الذي 

جد ذلا تعرض للكثَت من اللي والتطويع ، إال أننا نالحظ ىيمنة بطريركية ) ذكورية ( على رسالة ادلس
مرتفعة على النسبة ادلوجودة يف أصالة ومعاصرة اليت مل  % 11,32ترسباهتا اجملتمعية واف كانت نسبة 

 . % 4تفوؽ 
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 خاتمة: 
 
 
 
 
 
 
 
 

النخبة اجلزائرية و العربية واإلسالمية ىي االوىل واالخرية يف اجمللة ، بالرغم من تشجيع كل من كتب 
حول حتسني األداء املهاري واللغوي والرفع من املستوى الثقايف واملعريف والتوسيع يف قراءات اإلمام على 

من كل اختصاص شيء مل جند مثل ىذه املقارنة  مبدأ أن تعرف عن االختصاص كل شيء و أن تعرف
فقد اتى جمردا وىالميا مركزا فقط على اجلانب الديين فإذا مل يبدأ بو انتهى بو  ىي ليست دعوى اىل 

 متييع النص الديين وإمنا مسائلة عن مدى االلتزام مبا قيل .
كما أهنا مل تعاجل املسألة اللغوية كمشكل يتعلق باهلوية او املرجعية ، ومل تشجع على تعلم اللغات 
األجنبية كعامل مساعد كما سبق وذكنا او حتذر من استعماهلا املفرط الذي قد يؤثر على الناشئة او 

 اجملتمع ككل .
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 مقدمة: 
 
 
 
 
 
 

هو تغطية لردود أفعال قادة الرأي " األئمة " يف املرحلة الثانية من تدفق املعلومات وكيف تعاملوا معها ، 
وعن واقع اخلطاب أملسجدي املمارس على ارض امليدان ومدى فاعليته يف خدمة التنمية هو نوع من 

ليت جاءت يف اجمللة كمحاولة جلس مدى تطابقها مع املواضيع املقدمة للقاعدة اإلسقاط لكل املواضيع ا
 الشعبية إضافة اىل اختبار مدى جناح اإلصالحات اليت قامت هبا الوزارة على مستوى األئمة .
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 صدى المجلة داخل المسجد:  -1
 

خالؿ احلرب العادلية  اإلقناعحوؿ مسألة  ( 9169-9191كارل هوفلند ) نستذكر دراسة  أفنريد 
الدعاية لدوؿ  أفالـادلتواجدين على جبهات احمليط اذلادي واروبا من خالؿ  األمريكيُتالثانية على اجلنود 

تأثرىم وإدلامهم بتلك  لك من اجل معرفة مدىالنزاع وذ وأىداؼ أسبابالتحالف اليت كانت توضح 
احملتويات ، ىذه الدراسات التجريبية اليت حبثت يف الوسائل والظروؼ مل تبقى عند ىذا ادلستوى بل 

ويف األخَت ربقيق لألعماؿ  وإقناع تأثَتا أكثريكوف  أفمنو  أرادتالكتالوج ابتكرت واسطة جديدة ىي 
 . 1اليت يريدىا القائم باالتصاؿ

ولكن ىل يوجد تشابو يف ربقيق الغاية منهما نقوؿ ىناؾ تشابو ما بُت اجمللة و الكتالوج  أفوعليو ؽلكننا 
 و اجلندي فيما ؼلص ردت الفعل االغلابية ؟  اإلماـما بُت 

ومدى  ىذا ما استقصيناه بطرح العديد من األسئلة اليت دارت حوؿ أىم ادلواضيع اليت يتطرؽ إليها األئمة
 :بادلوجودة يف سابقتها باجمللة اتصاذلا

  يف خدمة اخلطاب أدلسجدي للتنمية األئمةقبل نذلك نتطرؽ اىل تصور 
فهو  لإلسالـمساعلة ادلسجد يف العملية التنموية تبدأ أوال بالطرح احلقيقي  المسجد والتنمية : 9-9

االضلرافات وينبو عليها ،  فهو يراقب كلالسليم وتطبيق الشرع  ،  لإلؽلافيكافح ويناىض البدع ويدعوا 
كوف يف ذبدد خطاب وإظلا الذي يادلشبع بالنزعة احلرفية للنص  األصويلوالطرح احلقيقي ليس ذلك 

بفعل الظروؼ والواقع والتنمية كذلك ىي يف ذبدد دائم مستمر بفعل احلركية والتقدـ ، فأحسن ادلسجد 
 .بصفة يومية القضايا اليت تؤثر يف اجملتمعومعاجلة كل  خدمة ىي مسايرة ادلسجد لتلك الديناميكية

ىذه ادلهمة ليست بغريبة عنو بالرغم من تناقص العديد من الوظائف اليت كاف يقـو هبا كونو كاف يشكل 
احلديثة دبختلف تسمياهتا ادلعروفة هبا حاليا عسكرية او اليت تفرعت عنها كل ادلؤسسات  األـادلؤسسة 

باختالؼ مناصبهم الوظيفية يلتمسوف الًتبية والنصح  األشخاص كأولئصحية وغَتىا ولكن ما زاؿ 
كما يقوؿ )   ألنويقدـ خدمة عمومية ، وىو جدير هبا   )ع،ت( اإلماـوعليو فادلسجد كما وصفو 

يستقطب العديد من  ألنوسلطة  أقوىكانت للصحافة سلطة وىي السلطة الرابعة فادلسجد   " إذاؿ،ـ(
تدعوا البشرية اليت " الذي يندرج ضمن التنمية  احلسن األخالقيم السلوؾ ينمي فيهالناس ويوجههم و 

 .تنمية اقتصادية (الزكاة ) إخراج أيضااىل التحلي بالفضائل اليت من بينها 
 

                                                 
 . 2005،  3، بَتوت: ادلنظمة العربية للًتمجة، ط .تر : نصر الدين لعياضي والصادؽ رابح تاريخ نظريات االتصاؿارماف وميشاؿ ماتالر،  1

سنة من العمل . 58اماـ معتمد دبنطقة شبو حضرية ، ليسانس يف األدب العريب،  

 


 


 سنة . 69إماـ مدرس دبنطقة حضرية ، مستوى سنة ثالثة آداب وعلـو إنسانية،  
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اليت  لو كونو بيت من بيوت اهلل واخلدماتىناؾ ترابط ما بُت السلطة اليت ناذلا ادلسجد حبب الناس 

 سبييز او تفرقة مهما كانت صفة ىذه اخلدمة .يقدمها جلميع الناس دوف 

أكثر الدروس اليت تلقى يف حلقات التعلم ىي الفقهية خاصة يف رلاؿ  مواضيع الدينية:ال 9-1
)كالطهارة والصالة ، زبضع مثال دروس الصياـ واحلج واالعتمار والزكاة اىل  األوىلبالدرجة العبادات 

(  ادلواقيت اليت تؤدى فيها أي يف شهر رم والغرض من ذلك كما ضاف او ذي القعدة واحلجة و شهر زلـر
 ، مث" تصحيح العالقة بُت ادلسلم وخالقو من خالؿ ضبط ادلمارسات الشعائرية"   (ديقوؿ ) ص،

 .(، العدة، البيوع ، ادلَتاثنكحة ، الطالؽ كاال )ادلعامالت 
للفقو ث حصص يف األسبوع واحدة أما دروس العقيدة فهي شبو منعدمة ، غالبا ما ؼلصص األئمة ثال

 القراف والثالثة يف السَتة . أحكاـوالثانية يف 
طريقة تقدمي ىذه الدروس زبتلف ولتشابك وتقاطع تلك ادلواضيع يوجد من ػلب تغليب مثال جانب 

اليت تكوف بادلوازاة مع تعليم أحكاـ القراف  القرآنيةوالقصص  التفسَت ،أوتتضمن الفقو  ألهناالسَتة 
 .الكرمي 

بالقراف للمجلة بالرغم من النصوص التشريعية الصرػلة و االىتماـ ادلنقطع النظَت المتروكة :  السنة 1-6
وادلعدوف ذلا إال أننا دلسنا انقطاعا وترؾ يف بعض األحياف لسنة احلزب الراتب يف ادلساجد سواء  الكرمي

دلنطقة او احلي او الدوار والسبب يف ذلك من طرؼ ادلقبلُت على ادلسجد او حفظة القراف الكرمي من ا
كوف ،  يف األخَت اىل الراحة واالستلقاء  هم  يأيت من العمل منهك ومتعب فيخلدظروؼ الناس إذ مغلب

نقص وانعداـ ب والبعض اآلخر يفسرهاليـو سواء قبل او بعد صالة ادلغرب  آخرتوقيت احلزب الراتب يف 
 .، ىو من قبيل ادلربرات الواىية ر جدا حلفظة القراف الكرمي وىذا قليل وناد

والبعض اآلخر اجتهد يف إغلاد احللوؿ والبدائل كما فعل من ركن اىل ىذه الوضعية  األئمةالبعض من 
)ص ،د( و ) ع، ت (، الذي استبدلو بتخصيص بعض السور القصَتة تتلى بطريقة مجاعية قبل صالة 

 مع شرح وتفسَت لبعض اآليات . العشاء ، ربسن فيها الوضع بتزايد يف اإلقباؿ
كاف احلزب الراتب من اجل استماع الكبار اىل القراف الكرمي فالتحفيظ ىو   إفظ القران : حف 9-4

جيد سواء يف ادلوسم الدراسي او يف العطل وىناؾ تشجيع   إقباؿيوجد  إذوىو بعكسو سباما  لألطفاؿ
يعدوف جوائز وتكرؽلات سلتلفة يف شهر رمضاف  إذالقراف  ومدرسي األئمةومن قبل  األسركبَت من قبل 

األخَت يف اليت تعطي السنة من بينها نذكر ) ادلدرسة الصيفية (  وأياـيـو ليلة القدر او يف سائر شهور 
تعطى دج  6222اىل  5222 يقابلو مبلغ أحزابجوائز مالية على قدر احلفظ فحفظ مثال ثالث 

 من الذي يستعمل الضرب  األطفاؿينفر  فغالبا ما  امال مؤثراعالقراف  معلمو، كما يشكل للطفل مباشرة
 

                                                 

. االدب ػلضر ليسانس يف الشريعة من العمل ، ليسلنس يف 56،  سنة 76 مدرس دبنطقة حضرية ،يبلغ إماـ  
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و لكن احلاؿ يشهد على بكثرة او تكوف عالقتو معهم غليظة تعتمد على التعنيف يف القوؿ و الفعل 

  .اللُت و احلميمية ادلوجودة بُت ) الشيخ ( و ) القندوز( و وليو 
ي القراءة اجلماعية و ) السلكة ( أي ادلوافقة على بالرغم من احلفاظ على الطريقة الكالسيكية أال وى

على وجود  األئمة طريقة كتابتها ويف األخَت زلوىا كدليل على إتقاف حفظها ، إال انو يوجد إمجاع ما بُت
م حفظ القراف ػكلهم فرحُت ومستبشرين بذلك بل منهم من لديو من أت اإلقباؿيف واستمرارية تزايد 

، تشكل ىذه اخلطوة بادرة مهمة شجع عليها الدين اإلسالمي ألهنا تثَت  وقدمو يف صالة الًتاويح
 بعض احلزف احملفز . التنافس والغَتة و

بوجود تيارات دينية خاصة منها الوىابية تقـو  إحساسىناؾ المرجعية الدينية في عيون األئمة :  9-5
نعوت لو ما بُت ) راسخ ،صلب ( وقد تعددت ال األصلىو  األخَتىذا  أف إالدبزامحة الفقو ادلالكي 

سبب وجود مثل تلك التيارات ىو والفضل يف ذلك للعامل التارؼلي وجهود احلركة اإلصالحية ، أما 
من ىنا وىناؾ وما تشبع البعض بتلك  اآلتيةالعودلة واالنفتاح السمعي البصري والكتب والكتيات 

اىم )ت ،ع ( باذلزات االرتدادية والشاىد على يدخل يف خانة اذلوامش او االستثناء او كما مس األفكار
بعد استماعهم لعدت فتاوى من التلفزيوف  إلينا برأيو ىو رليئ الناسثبوت اجلزائريُت على الفقو ادلالكي 

 دبا صليبهم بو . األخَتيف  واألخذ
احلالة  ىناؾ اعًتاؼ بقوة تلك األفكار الدينية وتأثَتىا على الشباب منهم من اجتهد يف تفسَت ىذه

ف ذلم استقطاب كبَت للشباب وادلالكيُت لديهم :"  السلفيو  ومنهم من اندىش وانبهر كقوؿ ) س،ب(
الف  األياـواه ويزوؿ مع  التأثَتاعترب ىذا  اآلخر" والبعض ضعف وال ادري ىل يوجد سر يف ذلك 

 جاىلوف وقاصروف ومتعصبوف . أولئكاغلب 
ىو اعًتاؼ رمسي فقط اما على ادلستوى الشعيب فهناؾ تيارات وطرؽ كاف االعًتاؼ بادلرجعية الدينية   إف

 .ة وىذا ىو الفراغ الذي نعاين منويف اجلزائر ال توجد مرجعي   متنوعة وتفسَت ذلك كما قاؿ ) ت ، ر(
دور ادلالحظ والشاجب من بعيد والغَت ادلدرؾ لفاعلية  إالفيما ؼلص ادلرجعية الدينية  األئمةال يعدو دور 

بالكتب ورفع  اإلماـدعم ، قد أدرؾ ) ص،د( : " ذلك بدعوتو القائمُت على الوزارة بلك اجلماعات ت
 وإرشاديعمل على ربصُت ادلذىب ادلالكي بنهي  أف اإلماـمستواه عن طريق التكوين كما غلب على 

 . " ادلخالفُت
عًتؼ بتقصَته ويرى أف من إف حالة الشد وادلد وعدـ الفصل يف الصراع مسؤولية مجاعية ، فاإلماـ ي

 واجب السلطة تعزيز احلقل الديٍت يف اجلزائر دبفيت للجمهورية ىو دبثابة ادلرجعية الدينية كما غلب عليها 
 

                                                 


 سنوات عمل، سنة ثالثة ثانوي زبصص علـو شرعية . :2، سنة 67دبنطقة ريفية ،يبلغ من العمر مدرس إماـ 


 من العمل ، سنة ثالثة ثانوي . 55،  سنة 87، مدرس دبنطقة شبو حضرية ، يبلغ من العمر إماـ 
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واالحتداـ الفكري الذي أيضا أف سبده بالوسائل االزمة وتغطي كل حاجياتو كي يكوف يف مستوى التوتر 

  يستطيع احتواءه و توجيهو .
طنية ذات صلة و  أعياد بإحياء إالال يعدوا عمل ادلسجد على الذاكرة الوطنية :  التاريخية الذاكرة 9-6

عيد االستقالؿ و  1595جويلية  28يـو اندالع الثورة اجلزائرية و  1587نوفمرب  21)  بتاريخ اجلزائر كػ
تعيش  أفمن اجل  الشهداء وما بذلوهبالتذكَت بتضحيات  األياـىذه  إحياءافريل يـو العلم ( يتم  19

، كما يتم استغالؿ ىذه واف نعيش ضلن وؽلوت ىم بالرغم من يفعاهنم وصغر سنهم  اجلزائر حرة مستقلة
ادلناسبة للتذكَت بنعمة احلرية واالستقالؿ ووجوب احلفاظ عليها ، ونادرا ما تنظم بعض ادلسابقات 

، عاشوىا  أحداثعوة بعض اجملاىدين لَتووا تارؼلهم ، او يتم د األبناءها ػكطريقة تربوية يعلم ب  لألطفاؿ
 ال ننسى أيضا دعوة جلاف احلفالت لكل بلدية لالئمة ، اين يكوف رليئهم رلرد حضور تشريفي .

تربط بالشهادة واجلهاد يف سبيل اليت ال تكوف على درجة من االحتفالية  األعياداىل مثل ىذه  اإلشارةإف 
 ُت زماف ادلصطفى )ص( .النصر اليت عاشها ادلسلم وأياـاهلل 
 أكثرى بو ىو لشخصو ى ابن باديس باىتماـ كبَت ، ال ػلظفيما ؼلص الشخصيات الوطنية ، ػلظ أما

فيو  رأىافريل واف  16ذكر  إذايوجد تطابق يف ذىن اجلزائري بينهما خاصة  ألنوشلا ػلظى بو يـو العلم 
 لتكوين لكبار مفجريها .البعض فضال لو ويل جهود اجلمعية يف التحضَت للثورة و ا

إال انو مل العديد من الشخصيات اجلزائرية ادلشهورة يف اجمللة واليت مل تذكر دلرة او مرتُت  أحصينالقد 
يذكر لنا اسم واحد منها بالرغم من زلاولتها يف إبراز قيمة و رمزية تلك الشخصيات ، كما أف االحتفاؿ 

: " ال ضليي تلك األياـ  رتيبها يف اليومية كما قاؿ )ـ،ـ(بتلك األحداث التارؼلية ال يكوف إال حسب ت
 إال يف سند " ويقصد بالسند ىنا ىو اليـو ادلخصص ذلا ويتعلق األمر كذلك باجمللة  . 

ال يوجد اعًتاض من األئمة على مشروع صندوؽ الزكاة بالرغم ما مسعناه عن صندوق الزكاة :  :-1
إال ، ألنو بدعة مستحدثة مل يأيت هبا الدين وال يقرىا ادلشروع  ىذااعًتاض بعض األئمة او غَتىم عن 

فيما ؼلص  على طوؿ استجوابنا ذلم بل ناؿ إعجاهبم ودعمهم لو ، يقوؿ) ؿ،ـ( :"ذلذا أننا مل صلد اثر 
زكاة ادلاؿ ىناؾ محلة تدـو قرابة الشهر او الشهر والنصف تتضمن شروطها والوعيد دلن ال ؼلرجها ومجيع 

 .وشروطها و احلديث عن زكاة العيد تكوف يف العشر األواخر من رمضاف " أركاهنا
اىل الصندوؽ فهي متوسطة لكن يف ربسن  األمواؿتقييمهم الستجابة الناس بعد دعوهتم اىل دفع  أما 

البعض قد  أفكما الناس ىو عدـ ثقتهم يف القائمُت على الصندوؽ   إقباؿيف عدـ  األسبابومن بُت 
فيفسروه  اإلقباؿفيما ؼلص  أما،  ُت الفقراء عالقة فهو ال يستطيع أف ؼليب انتظارىم لونشأت بينو وب

 بأصحابيف بعض ادلساجد  األخَتباحلشمة أي احلياء من عدـ الركوف اىل دعوة اإلماـ او الرتباط 
 . األمواؿ أرباب

                                                 

. األعماؿالعريب ، شهادة يف قانوف  األدبسنة ذبربة ، ليسانس يف  18،  سنة 65 رمدرس دبنطقة ريفية ، يبلغ من العم إماـ  
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الذي قارب رقم الفرحوف ب هنمأوالشاىد  األئمةنقولو انو ال يوجد تفريط او تقصَت من قبل  أفما ؽلكننا 

ويدعوف اىل كل أنواع الزكاة  الفائتة ، األرقاـىذه السنة كرقم قياسي حطم كل  اجملموعادلليار دينار 
  ادلفروضة شرعا سواء يف ادلاؿ او الذىب او عند جٍت الثمار او يف احلصاد . 

تتفق كلها  أهنا إالبشىت الطرؽ اىل موضوع ادلأساة الوطنية  يتم التطرؽ وطنية :ومصالحة وحدة  9-8
ودبساوئها اخلاص بالتذكَت هبا  أسلوبووجدنا لكل فرد  لقد، غلب زلوىا سوداء كنقطة على بشاعتها  

مع الًتكيز كما يقوؿ ادلصاحلة و الوئاـ والعفو والصلح  وكيف جنت على اجلميع فمنهم الذي ػلبب يف
، ومنهم من يرى فيها مؤامرة ضد ظامل او ادلظلـو كثَتا على النسياف كي ال ظلس ال الطرؼ ال)ت،ع(  

 البالد والعباد أرجعتنا للوراء وأهنكت االقتصاد وجعلت رأس اجلزائر مطأطأ .
والتمسك احلقيقي بالدين الذي  األمنزلاسن نعمة  إبداءىي  رة بينهم يف التحذير والتذكَتالطريقة ادلتكر 

لفرد الذي ال يبتعد عن دينو ويتعلمو كما جاء ال يكوف يدعونا اىل الوسطية أي بدوف غلو وتطرؼ ، فا
وعليو كما يقوؿ )س،ب(  " ضلن ندعو الناس اىل مراجعة اذلدامة والتعصب  ألفكار التعنتفريسة سهلة 

يف دروسو  أنفسهم و العودة اىل دينهم " ألنو يرى سبب ذلك جهلهم بالدين ، او كما يقـو )س،ؼ(
  ادلسلم وشناعة ىذا اجلـر عند اخلالق سبحانو .  ادلتعددة بتعظيم حرمة الدـ

غلعلك تستمع اىل العديد من الصراعات  اإلماـإف إثارة  موضوع االعًتاكات داخل اجملتمع اجلزائري مع 
بُت الفالحُت او  األرضادلتنوعة حسب الطبيعة اجلغرافية ففي الريف مثال ؼلربؾ دبشاكل تغيَت منارات 

ى سبب بسيط يقـو كل واحد منهما بطلب النجدة من بٍت عمومتو وغلعلوا عل أخرعن صراع شاب مع 
 . األصواتمن شوارع البلدية حلبة دلشاجراهتم ، او نقاشات مذىبية دينية ترفع فيها 

براني ' 'ما اسًتعى اىتمامنا ىو كلمة ذلا وزهنا يف قاموس االستعماؿ اجلزائري حبضره وباديتو وىي كلمة 
عميق من  تأثراقد حلظنا  الذي ال ذبمعو معهم أي صلة ، وأىلهاريب عن تلك ادلنطقة هبا الغ اليت يقصد
  قد دلزوا هبا . أهنمبدى لنا  إذمن ىذه الكلمة  األئمةقبل بعض 

ىشاشة مستوى قائلها وما تعكسو من قيم دنيئة  بتبيين مل سبنعهم من القضاء عليها األلقابىذه  أف إال
عندما نقابلها بنموذج الفرد ادلسلم الذي مبدأ فرؽ تسد كما يقوؿ ) و،ـ( وتركة استعمارية قامت على

ؽلنعوف كل ما من شأنو تفريق صفوؼ اجلزائريُت وذلك عن  أهنمتتالشى فيو كل ىذه الصغائر ، كما 
و الصلح وعقد رلالسو ونزع كل فتائل احلقد عن  اإلسالـيف و احللم واحملبة  األخوةطريق الدعوة اىل 

 التسامح وتعويض ادلتضرر. الطريق
 األخرشخصية ادلسلم ادلتسامح دينيا الوسطي الذي يقبل  فيما ؼلص التفرؽ ادلذىيب فيكوف بتقدمي أما

 وذلك كما يقوؿ )ت،ع( : " ابتداء من نفسي فأنا أكوف متسامح وغَت منحاز وغَت متعصب وفكره 
 

                                                 

 


 سنوات ذبربة . 12،  سنة 69 مدرس دبنطقة ريفية، يبلغ من العمر إماـ 
 


 . آدابسنة عمل ، ثالثة ثانوي زبصص  58،  سنة 82 مدرس دبنطقة حضرية، يبلغ من العمر إماـ 
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مع  التفرؽ العرقي فأخربنا ) س،ؼ( عن سعيوفيما ؼلص  أمالفقو اإلماـ مالك عندما أناقش البعض " ، 

  .امازيغي بأف يزوجو ابنتو البنو  إقناعالعرب اىل  اإلخوةاحد 
زلو مثل ىذه الضغائن والشحنات بتعدد مسمياتو بُت اجلزائريُت تكوف بعرض موقف الدين منها  إف

عند اهلل اتقاكم "  أكرمكم إف جعلناكم شعوب وقبائل لتعارفواو قولو تعاىل : " دليل يف ىذا اجملاؿ  وأقوى
 .بالتقوى"  إال وال ابيض على اسود وبقولو )ص( ال فرؽ بُت عريب على عجمي

فهو يرى فيها نعمة الوطنية  كادلأساةبالرغم من تقدـ السنُت ال ػلس اإلماـ بفتور اذباه مواضيع حساسة  
كل ما يشكل عائق لك بتذويب  من ذ أكثر، بل يسعى اىل  من ادلوىل ربققت بفعل إرادة سياسية جادة

  ضلو وحدة اجلزائر واجلزائريُت ويف ذلك تعبَت عن حس مدين.

انو  إالبصفة عامة تعاجل نفس ادلواضيع اليت تطرحها اجمللة  االجتماعية :األخالقية المواضيع  9-1
ومتجددة  كما ىو شلارس يثَت بصورة شبو دائمة  أدلسجدي، فاخلطاب والكثافة يوجد تفاوت يف الًتتيب 

كما يقوؿ ) ؿ،ـ( :   ألهنماعنها  اإلقالعاآلفات االجتماعية كاخلمور وادلخدرات والتدخُت والزنا وطرؽ 
يكوف مساير للواقع  أف أدلسجديللمجتمع وادلالئكة غلب على اخلطاب  كما أهنا منفرة"انتحار بطيء  

ماـ نفس النصائح واإلرشادات والتنبيهات حوادث ادلرور إذ يقدـ اإل" ومن مث تأيت يف الرتبة الثانية ادلعاش 
نقتبس ىنا ما قالو ) ؿ،ص( : " حسن استعماؿ السيارات ىو اليت أتت يف اجمللة وكأنو يقرأ منها مباشرة 

من باب شكر النعم ونبهنا مرارا على السياقة ادلعقولة اليت سببها ادلوسيقى اذلابطة وادلرتفعة والسكر ىذه 
أكملها وعلى السائق أف يراقب زلرؾ السيارة وفراملها" إف معاجلة ىذا احلوادث أىلكت عائالت ب

،  "حوادث ادلرور اخصص درسا وخطبة كل ثالثي، يقوؿ )ت،ر( "  ادلوضوع فيها الكثَت من االنتظاـ
، وكذلك  األقاربكرب الوالدين و صلة   األسرةالعالقات االجتماعية اليت تتضمن إضافة اىل مواضيع 

 بإصالحمواضيع تتعلق  األخَت،احًتاـ اجلار و يف  اجملتمع يف الشارع أفرادوما بُت  سرةاألالتسامح يف 
األخَتين الرشوة والربا ، ىذين ظاىرة وادلقصود هبما الناس بالباطل  وأمواؿحقوؽ  أكلذات البُت عدـ 

 حة مل تكن ذلما ولو صفحة يف اجمللة بالرغم من تفشيهما .بصرا
يف اهلل ، األخوة التعاوف واحملبة  واألمانةكالصدؽ حسن اخللق عموما   تدور حوؿ : ادلواضيع األخالقية

على اخلَت إمجاال كل اإلجابات أتت بصفة العموميات كالقوؿ ندعو اىل التمسك باألخالؽ احلسنة و 
  الفضائل الكرؽلة .

عيدىا إذ تعترب  ادلرأة ليست مقصية من اخلطاب أدلسجدي خاصة يـو: ادلرأة بُت ادلدرسة وادلستشفى
مناسبة بالتذكَت حبقوؽ ادلرأة وواجباهتا الف ادلرأة ىي األـ والزوجة والبنت وال فرؽ بينها وبُت شقيقها 

 الذكر.
لقد ركزنا على حقُت اثنُت يف مقابالتنا وعلا التعليم والتوظيف ، وىناؾ تشجيع كبَت على تعليم الفتاة 

 خاصة يف ادلناطق احلضرية والشبو احلضرية ما عدا الريفية اليت يتخوؼ أئمتها وعلا اثناف من التطرؽ اىل 
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فتح مصلى للنساء يف بلدية موضوع ادلرأة بدعوى مرعاة اخلصوصية وبالرغم من جرأت )س،ب( على 

 تعرؼ دبحافظتها الكبَتة إال انو ال يناقش ما اشرنا إليو .نائية 
ادلوجودة يف مقولة " ال سبنعوا اماء اهلل مساجد  اإلسالميةعلى تعليم البنات سببو الفريضة  األئمةتشجيع 

اعية ادلختلفة ادلذكورة كما فيو ربصُت وتأديب ذلا ينعكس على من حوذلا حبكم األدوار االجتماهلل "  
فيما ؼلص الوظيفة فكلهم ال يعارضوف عمل الوظيفة وكلهم امتنعوا عن احلديث يف خوضها  أما، سابقا

اقرب اىل قدراهتا وفرضت صلاحها فيو وال  ألهنماتكوف يف التعليم والصحة  أفرلاؿ السياسة وػلبذوف 
ولذلك  بادلرأةد( : " بعض ادلهن ال تليق بالنجاح بقدر ما يتعلق على حد تعبَت ) ص، األمريتعلق 

تكوف يف الطب والتعليم ، غلب ربديد رلاؿ عمل ادلرأة" وىذا التحديد لو منطلقاتو التأصيلية  أفندعوىا 
 ادلؤسس ذلا يف بعض التيارات الفكرية الدينية.

ط الشرعية كاحلجاب مهما كانت صفة العمل او الوظيفة اليت تؤديها ادلرأة فعليها االلتزاـ ببعض الضواب
 .واحلشمة وعدـ االختالط واخللوة بالرجاؿ وعدـ مصافحتهم وعدـ التربج أي التزين 

ىناؾ عناية مستمرة باحمليط بنظافتو وتشجَته وكذلك الًتشيد يف استغالؿ العناية بالمحيط :  1-11
  ادلياه وعدـ تبذيرىا او تركها تتسرب دوف االبالغ عنها او اصالحها

 
  رات اللغوية وحل التدرج :االختيا -2
 

يفضلوف اللغة العربية  األئمةاالستعماالت اللغوية قائمة ما بُت الفصحى والعامية واف كاف كل  إف
لغة  ألهناو فصحاء وفحوؿ العرب  أعجزتلقداستها وارتباطها بالقراف الكرمي الذي يعترب معجزة لسانية 

قرانا عربيا  أنزلناه إنايقوؿ جل وعال )  إذ إياىااهلل  انزذلا اجلنة و للمكانة اليت أىلالنيب زلمد )ص( ولغة 
وقعها على النفوس يكوف ذا تأثَت قوي بالرغم من عدـ فهم الناس ذلا كقوؿ )  أفولذلك ىم يعتقدوف ( 

" ىذا ال يعٍت عدـ شرحهم على النفوس رغم عدـ فهمها تأثَتنفضل اللغة العربية الف ذلا " و،ـ ( 
او ادلكونُت باللغة الفرنسية ،  األميُتمية اليت يروف فيها الطريقة ادلناسبة للتواصل مع وتفسَتىم بالعا

نستذكر ىنا موقف ىابرماس من الدور االيدييولوجي للغة : " اللغة كنسق رمزي تلعب دورا كبَتا يف 
ىذا بدى  ، 1تكريس السيطرة وتعميم االوىاـ وتدعيم النظاـ االجتماعي أي تلعب دورا إيديولوجيا "

 على القائل وادلنقوؿ اليو القوؿ.
خبالؼ الدروس هبا  إالالعبادة فخطبة اجلمعة ال ذبوز  أركافكما تصبح اللغة العربية الفصحى ركن من 

، وعليو ؽلكن القوؿ ىناؾ فريضة وجرب ديٍت للتكلم باللغة العربية عند الوقوؼ على اليت يوجد فيها تنويع
 .ادلنرب

                                                 
1
 . 5:، ص السابق ادلرجع ،" احلداثة والتواصل يف الفسفة النفدية ادلعاصرة " ظلوذج ىابرماس ،زلمد نور الدين افاية   
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لالئمة بالوضعية اللغوية ادلختلطة وتفاوت ادلستويات فها ىو مثال )ت،ر( يقر هبذا  وتفهم إدراؾيوجد 

عنده من الدواء ذلك الف فئات اجملتمع زبتلف  أمكنكالطبيب يعاجل ما   اإلماـالوضع عندما يقوؿ " 
 لذلك يسعوف اىل تطبيق طريقة بيداغوجية اصطلحوا عليها بالتدرج  "واألميفيها ادلثقف 

يقصد بالتدرج االنتقاؿ من اللغة العربية الفصحى مث اىل اللغة العربية البسيطة ادلبسطة مث اىل  : التدرج
 أي غموض عند ادلستمع . إلزالةالعامية وما درج عليو الناس يف تداوليتهم ادلستمرة 

ثال كما يقوؿ م  اإلفهاـاىتماـ ورعاية باجلانب اللساين الذي بو يتحقق مراد  األئمةقد دلسنا عند 
" نتكلم  يفهموا ىم" او كما يقوؿ )ؼ،ر( أفوالغرض  اآلخرينال اكلم نفسي بل اكلم  أنا)ؿ،ص(: "

 " . إقباؿبالفصحى مث نشرح بالعامية كي ال يسأـ الناس منا وكي يكوف 
التكلم باللغة العربية فقط ولوحدىا مهما كانت طبيعة ادلقاـ اليت ربتم طبيعة ادلقاؿ كتعبَت عن  أما 

يف بعض  األسلوبواحد يستعمل مثل ىذا  إماـعند  إالث وسبسك هبذه باذلوية العربية فلم صلده تشب
 .  األـلَتبط الشباب بلغتهم  األحياف

إىل قواعد  أشارالذي إف مثل ىذا الوصف يعرب عن كفاءة تواصلية كما ربدث عنها ديل ىاؽلس 
خبالؼ ما يروج لو عن أداء  ادلواقف االجتماعيةسيكولوجية وثقافية واجتماعية تنظم استخداـ الكالـ يف 

 . 1لغوي صعب ادلراس ال يقدر عليو إال قائلو
 

  المثقف العصري : اإلماممشروع  -3
 

 اإلسالمية" الثقافة قبل ذلك سوؼ نقدـ تعريف للثقافة اإلسالمية كما يراىا بعض ادلسؤولُت يف الوزارة 
 أوجدىاواللغوية والفنية اليت  واألدبيةة والفلسفية ىي ذلك الكل الشامل للمعارؼ الشرعية والعلمي

 األخرى اإلنسانيةومكنها من االنفتاح ادلبدع على الثقافات  اإلسالمية واألقطاريف اجملتمعات  اإلنساف
ىي كل منتوج  ، إذف 2على مدى تارؼلها الطويل وعصورىا ادلختلفة "  تأثراو  تأثَتاوالتفاعل معها 

 صنع ادلسلمُت او غَتىم ولكن ما ادلغزى من عرض ىذا االقتباس ؟  فكري او مادي كاف من
 
 

                                                 


 سنة من العمل . 62،  سنة 7: مدرس دبنطقة شبو حضرية ، يبلغ من العمر إماـ 

1
بيػػػػػػَت بػػػػػػاولو جيجليػػػػػػويل ، اللغػػػػػػة والسػػػػػػياؽ االجتمػػػػػػاعي، العػػػػػػدد 02 ترمجػػػػػػة زلػػػػػػي الػػػػػػدين زلسػػػػػػب علػػػػػػى السػػػػػػاعة 21:42 يػػػػػػـو 2012/04/22  

faculty.ksu.edu.sa/.../ االجتماعي رللة اخلطاب الثقايف ، 20والسياؽ%20اللغة% موقع   
 

2
، اجلزائر : وزارة الشؤوف الدينية واالوقاؼ  1757مجادي الثانية  / 5226، رللة رسالة ادلسجد ، اوث  21،العدد ثقافة االماـعبد العزيز راس ماؿ،  

 . 75اجلزائرية ، ص 
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ما يؤسف لو ىو عدـ  أف األساتذة" لقد ذكر احد نفس الشخص ل وردىاالغرض منو يف اإلجابة اليت ن

 أفينبغي  أدلسجديالتحديات الراىنة ... اخلطاب  أفبالواقع حيث  لإلماـارتباط اخلطاب الدعوي 
 . 1("يكذب اهلل ورسولو أف أتريدعلي كـر اهلل وجهو : ) حدثوا الناس دبا يعرفوف  ماـاإليطابق ما ذكره 

وعليو نلتمس وعي من القائمُت على األئمة واألئمة نفسهم باختالؼ ادلستويات وبالتغَتات االجتماعية 
صصها ، وعليو أهنا سبتاز كلها باجلودة والتمكن من زب إالالكبَتة اليت ولدت دلستويات ثقافية متباينة 

  فاإلماـ أماـ ربد كبَت إلقناع كل ىؤالء دبا يقدمو على مدار عملو .
كالعلا يستدؿ بالقراف   إذ واإلماـوجدنا تطابق كبَت يف حزمة احلجج ادلعدة بُت اجمللة  األمرقع يف وا

دلة والتجريح يف منعا للمجا رأيهمالعلماء القدامى بكثرة مث ادلعاصرين وذلك يف  أقواؿالكرمي والسنة مث 
 يروف فيهم علماء السلطاف. ألهنمغَت مقتنعُت هبم  األئمةواف كاف بعض  األشخاص أولئك

القراف الكرمي مليء بالقصص والعرب  أفواحلكم وتربيرىم يف ذلك  واألمثاؿويف بعض ادلرات بالشعر  
اليت يعيشوهنا الناس يف نيهم عنها ، كذلك التذكَت باألحداث واألحكاـ الفقهية فهي تغوكذلك السنة 

جاز  إفلفت االنتباه ادلناطقي  أفقزليطهم االجتماعي القريب سواء كاف حي او بلدية او دوار مث توسيع 
والسبب يف ذلك يعود كما عرب عنو )ت،ر( : " اىل ىذا الزماف الذي كثرت فيو االضلرافات القوؿ 

 القاموس الشعيب هبا فهي يف تصورىم تعرب عن رغم من غٌتالالشعبية فب األمثاؿعن  أما، االجتماعية"  
 .مدعاة اىل الضحك ألهناادلسجد  وآدابخفة حبرمة 

سواء يف ، ال  :وخبصوص طرحنا سؤاؿ إف كانت لإلماـ رلاالت أخرى يستدؿ هبا فمعظمها كانت
 يف رلاؿ بادلختصُت اآلفاو التطبيقية او العلمية او غَتىا او حىت من بعض ما يعرؼ  اإلنسانيةالعلـو 

اإلعجاز العلمي للقراف والسنة او حىت من الغربيُت الذين كانت ذلم مواقف اغلابية عن اإلسالـ نبوة 
   . بالرغم من اعًتافهم بادلستوى العايل دلن يكتب يف اجمللة من أساتذة ودكاترة وباحثُت ورسالة

لفقو وا واإلرشادبالوعظ لق الدين خاصة اليت تتعحوؿ كل القراءات تدور  : وإعدادات قراءات 3-9
ابن  ، تفسَت كنوز السنة للصابوين للقرطيب ،  القراف  أحكاـالعناوين تكررا ىي  أكثر وكتب التفاسَت و

لتليها يف ما بعد كل ىذه ادلؤلفات قدؽلة ، ،  زيد القَتواين  أليبخليل وشرح الرسالة  اإلماـسلتصر  ، كثَت
يات ككليلة ودمنة او عبقريات اشعر اجلاىلي او بعض القصص والرو العربية القدؽلة كال األدبيةالقراءات 

 .العقاد 
و سلبية جدا يف بعض احلاالت كما ىي سلبية  اإلجابةفكانت  لإلماـ األخرى بالقراءاتما تعلق  أما

 على لساف)س،ب( : " ما عدا الدينية ال اقرأ" .
كل أقسامها دبا فيها الرياضية إال أف أخبار   بتصفحاخلرب والشروؽ كىناؾ مطالعة يومية ومستمرة للجرائد  

 الوطن والعناوين الرباقة ىي ما يلفت االنتباه ويرفع مستوى مقروئيتها ، وما شكل استثناءا ىنا ىي 
                                                 

1
 . 77س ادلرجع ، ص نف 
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الصحف الدينية إذ تقرأ من قبل شخص واحد ىو )ـ،ـ ( الذي يطالع جريدة الزىراء واقرأ والعريب أما 

 البقية فلم يذكروىا إطالقا. 
من الكتب الدينية او من خالؿ  األوليةكلهم يقوموا جبمع ادلادة   إذتحضَت متشاهبة جدا الطرؽ  -

ادلضغوطة اليت ربتوي دروس او كتب للمشايخ اىل جانب االستعانة باالنًتنيت ، كما تشكل  األقراص
ضمن ثالث زلاور للدرس او اخلطبة اليت تتاليومية ادلعاشة او ادلنقولة عَت اجلرائد موضوعا  األحداث

 .(رئيسية ) مقدمة، عرض، خاسبة
 طريقة اإلعداد زبتلف باختالؼ ادلناسبات وادلواضيع . 
ومنهم من لديو اثنُت زلموؿ وثابت او واحد بادلنزؿ كومبيوتر   ةز لدى اجلميع أجهوسائل: عمل و  3-1

 .االنًتنيت ادلضغوطة و  األقراصبادلسجد كما يستعملوف  وأخر
بتلك الوسائل  لعدـ جاىزيتووجيا السمعي البصري احلديثة داخل ادلسجد مل يكن وارد استعماؿ تكنول

كما نشط العديد من الندوات ،   data showبػواحد قاـ بعرض لدروس فقهية  إماـواف وجد 
دلثل  مهيأةلقاعة زلاضرات صغَتة جبوار ادلسجد  يهيأ وأخروادللتقيات باشرطة الفيديو واالفالـ القصَتة 

 دوف أفيف استعماؿ مثل ىذه الوسائط وجدنا نوعا من التخوؼ والبدائية  أنناالغرض ، ال طلفي  ىذا
 نالحظ تكتما على مثل ىذا النقص.

الدين  أعالـفقهية او عرض لًتجم وسَت  ألحكاـض ر نشاط اجملالت احلائطية اليت تقـو بعيوجد  ال
اذلاتف  إغالؽما بعد الصالة أو  بأذكارتتعلق اليت  وال ادللصقات اجلدارية إالوالصحابة والتابعُت 

 .احملموؿ
 .فارغةشبو  مكتبات

كما يقوؿ ماكلوىن الوسيلة ىي الرسالة وكلما كانت الوسيلة دقيقة وفعالة كلما كانت الرسالة قوية 
 انو ينتظر العصرنة الف الناس مولع بالتغيَت سبل من القدمي التأثَت ، يف ادلسجد بعض وسائطو معطلة كما

  تتكيف وتقتنع بسرعة كلما كاف ىناؾ ربديث .
ؽلنع من اخلروج عن وإدلاـ الف فيها ربديد ىو الطريقة ادلستعملة ؿ الورقة ااستعم  : اإللقاءكيفية  3-3

 .للدروس  ، اال انو مًتوؾادلوضوع وإضاعتو يف زحاـ الكالـ واف كاف االرذباؿ الطريقة ادلفضلة 
 ألنويف كل األحواؿ بشرط التمكن والذاكرة القوية واحلفظ اجليد  الرذباؿيوجد إشكاؿ يف استعماؿ اال 

واإلشارات خبالؼ الورقة اليت ذبعل وتعبَتا مشافهة وحركة الف يف ذلك تقوية للمعاين  ربررا أكثرغلعلك 
  منك قارئا ذلا فقط دوف أف تتفاعل بالطريقة أالزمة مع الذات والغَت .
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 : عالقة اإلمام بالمجلة -4

 
بالرغم من إدراكهم لألعلية العلمية وما ربتويو من معلومات ووصفهم ذلا بادلرجع او ادلصدر إال انو ال 
يوجد اىتماـ كبَت هبا إال لدى بعضهم كما بدا على قوؿ ) ص،د( " فيها ترجيحات لفقو اإلماـ 

اخلطيب واإلماـ مالك... ىي تساىم يف التماسك االجتماعي والفقهي يف اجلزائر أظن ال غٌت عن 
يبدوا أف ظن ىذا األخَت مل يكن يف زللو الف مغليهم ال يعرفوف احملتوى احلقيقي للمجلة فمغلب   عنها"

إجاباهتم كنت تدؿ على ذلك ) فيها مواضيع عامة ، أخالقية ،أصولية ، األدب( ومنهم من ال يبايل هبا 
د إليها مضطرا إذا مل غلد ما يلقيو على ادلتلقُت او ظنا منو أهنا رلرد تكرار دلا جاء يف كتب األولُت او يعو 

 أهنا تناسب ادلدينة أكثر من البادية. 
 

 االتصال الرسمي والشبه الرسمي :  -5
 

فهو االبن واألخ  مهما اختلف مستواىا االقتصادي او سنهابقرب من مجيع الشرائح  اإلماـػلظى 
إما باالتصاؿ ل الناس وانشغاالهتم وػلاوؿ حلها يستغل ىذه العالقة يف االستماع اىل مجيع مشاك واألب

ادلباشر مع الناس وىذا نادر إال إذا كانت مصلحة عامة أما إذا كانت أمور تتعلق بنزاعات خصوصية  
متفاديا تعقيد ادلشاكل او من خالؿ الدروس واخلطب  األوالد فهو يلمح إليهااو  األزواجكادلشاكل بُت 

 السر والكتماف .نزوال عند رغبات من طلب منو 
ذات البُت والسعي يف  وإصالحال يقتصر عملو فقط على الكرسي وادلنرب فهو يقـو بفض اخلصومات 

كما يعود ادلرضى بصفة انفرادية يف منازذلم او بالصالة والًتحم على أمواهتم  الناس دبباركة زغلاهتم  أفراح
، اىل ادلسجد  لو وأبنائهمم أولئك ادلرضى زيارهتطيبا على النفوس يراه يف معاودة  أثراوؼللف بزيارتو تلك 

ؽلكنا إدراج كل ىذه ادلهاـ ضمن خانة ادلهاـ الشبو الرمسية الف أدائها يكوف بطريقة روتينية وبروتوكولية  
، من العمل الصاحل قبل ادلمات وارد يف كل جنازة  باإلكثارالتذكَت كقراءة الفاربة يف كل عقد زواج او 

 . ده يف بعض ادلرات على أعياف ورجاؿ ادلنطقة فالعالقة بينهما تسانديةإضافة اىل اعتما
فيما ؼلص تعامل مؤسسات الدولة مع العاملُت يف قطاع الشؤوف  أما ادلؤسسات الرمسية والغَت رمسية :

توجد محلة على مدى شهر رمضاف  إذالدينية فهو موثوؽ خاصة ما يتعلق بالصحة ومجع تربعات الدـ 
جهدا يف التعاوف مع ادلراكز الصحية للتوعية دبرض السيدا بالتنسيق مع  األئمةكما ال يألوا   اؿىذا اجمليف 

البلديات وادلراكز الثقافية وكذلك مع ادلؤسسات التعليمية والًتبوية خصوصا بالتوعية هبذا ادلرض اخلطَت 
واف كاف فيما  والتأىيل والسجوف الًتبية إعادةيف الثانويات واالقامات اجلامعية ومراكز  أيضاوبادلخدرات 

 . يتعلق بالسجوف رزنامة تعدىا مديرية الشؤوف الدينية
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ذلك نوع من  ويف األطراؼكاف ىناؾ تراضي وتصاحل ما بُت  ما إذاالقضاء زلاكم مع  األئمةكما بعمل   

 ة القضائية .التخفيف على مثل ىذه ادلؤسس
ناشطُت باحلقل اجلمعوي سواء يف الرياضة او الثقافة او كما يشكوا األئمة عدـ وجود دعوات من قبل ال

، كما ال ننسى عد وال حصر ذلا ونشاطها معدـو  الصحة والسبب يف ذلك معروؼ ، وجود مجعيات ال
أيضا جلاف األحياء سواء بادلدينة او بالدائرة او بالبلدية او بالدوار فاحلديث عنهما حديث عن وجود أي 

، لكن ىذا غَت مربر كيف ال ومغلب من استجوبناىم ليست ئم على ادلسجد عالقة بينها وبُت القا
على األفراد اآلخرين الذين مل يسعوا اىل تكوينها ورعايتها  ةلديهم مجعيات يف مساجدىم ويلقوف بالالئم

 يعتربونو رلرد سياح للمساجد.فهم 
 

  العمل المشترك : -6
 

 ولكن ترى كيف كاف التلقي ؟  األئمة واألئمة والزواياما بُت لقد حثت اجمللة مطوال على العمل اجلماعي
ظروؼ صعبة كطلب  إليويوجد رلرد تنسيق شكلي تدفع ، ال يوجد عمل مجاعي وىذه الفكرة غَت واردة 

" او   نناقشكل مكاف لو خصوصيتو والسبب يف ذلك مرده كما يفسره )ـ،ـ( : "ادلساعدة يف الفتوى 
" ، د وااللتزاـ بو نسيب بسبب ظروؼ العمل كاجلنائز و عقود الزواج الربنامج موجو كما يقوؿ)ؿ،ص(: "

أما مع الزوايا ال يوجد إال استثناء واحد يتعلق بإصالح ذات البُت فإذا فشل اإلماـ يف إقناعهما يقـو 
 .لالحتفاؿ بادلولد النبوي اإلنشاديةالفرؽ  بإحدىبذىاب معهم اىل شيخ الزاويا او كما يستعُت احدىم 

 يو ال يوجد برنامج مسطر واضح ادلالمح واالىداؼ .وعل
 

  معايير النجاح : -7
 

الرسالة بتقدؽلهم الشكر والتهنئة والتسليم احلار واإلقباؿ الكبَت على ب ادلأمومُتدرؾ تأثر ي
ىو  االبالغبنجاح مهمة  األئمةوما يزيد يف ثقة  اجلمعة  أياـادلسجد يف الدروس ادلسائية او 

وىناؾ من  سلربين ؼلربونو عن مدى توفيقو، لإلماـد شهر بعد شهر كما يوجد زايادلت اإلقباؿ
يضع معايَت ذاتية كقوؿ )س،ب( : " كلما كاف صادؽ اإلماـ مع نفسو سللصا لربو كاف موفقا 

 .يف جلب الناس وطاعتو لو "
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 خاتمة: 
 
 
 
 
 
 
 

قد الحظنا مهام متعددة لإلمام خيتلف أدائها من شخص ألخر حسب الظروف واملعطيات كما خيتلف 
مردود كل واحد فيهم نسبيا ، بالرغم من التفاوت يف املستويات العلمية والتجربة املهنية إال أهنم إمجاال 

هنية وعلى إيقاع واحد يتماشى مع احملددات املضبوطة من أعلى املستويات للخطاب يسريون بنفس الذ
 أملسجدي الذي ال يعيش يف اغرتاب او صراع او انفصال او انفصام مع اجملتمع او الدولة . 
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االتصاؿ ) اجمللة ( من  وأداة( اإلماـكنا قد قسمنا البحث بني القائم باالتصاؿ ) الوزارة( وادلتلقي )   إف

فقد استطعنا بعد دراسة نرجو أف مل اجل الكشف عن حقيقة الدور التنموي وااللتزاـ الوظيفي لكليهما 
 نقوؿ :  أفيشوهبا الزلل والغفلة 

فمختلف ادلوضوعات اليت عاجلتها  أكاددييةلة اات قيمة علمية وجودة على مستوى الوزارة : تعترب اجمل -
جلميع الفاعلني يف احلقل الديين حيث  بية بل كانت واقعية و سبب الك إشراكهامل تكن بطريقة يطو 

 .إجرائيةوتتالقح التصورات لتثمر حلوال واقًتاحات عملية  األفكارتتالقى 
لى اجلانب الفقهي والقرآين أي على الطرح ادلالكي و الورشي أما اغلب ادلواضيع كانت الدينية مركزة ع

ويف مقابل الك ىناؾ التزاـ كبري مل جند أي موضوع لو صلة بذلك  األشعريفيما خيص العقيدة والطرح 
القراف بالرغم  أحكاـبالدروس الفقهية وقريب من ادلتوسط فيما خيص احلزب الراتب وتعليم  األئمةمن 

هبذه احلالة ، ولكن ما يلفت  األئمةالناس ورضى مغلب  إقباؿوالسبب عدـ  األمرى ىذا من التشديد عل
 أماعلى حفظ القراف الكرمي على مدار السنة حىت يف ادلوسم الدراسي  األطفاؿ إقباؿىو  أكثراالنتباه 

 .وراءىا البنية االجتماعية فيما خيص العقيدة فهي ربصيل حاصل
اليت ركزت على الوحدة الوطنية ونبهت دلساوئ ادلأساة الوطنية وزلاسن الوئاـ  مث تأيت ادلواضيع السياسية
وىناؾ ذباوب   اليت تعرفها البالد حاليا واألماف األمنة على االستقرار ونعمة عوادلصاحلة الوطنية مشج

 .مع ىذه القضايا األئمةكبري من 
ع مؤرقة ومنهكة لكل الشعوب واحلضارات  تطرقت اىل مواضي إاويف الرتبة الثالثة ادلواضيع االجتماعية 

واف ركزت  واألنثىاالجتماعية وحوادث ادلرور والعالقات االجتماعية وادلساواة بني الذكر  كاآلفات
يتطرقوف اىل ىذا ادلوضوع  إا األئمةدوف الديين على عكس ما يفعل  يانب احلقوقبشكل كبري على اجل

 االختالط واخللوة . وجوب ارتداء احلجاب وعدـ التربج وم و يف التعلي ادلرأةيدعوف اىل تكريس حق  أين
يف ما خيص ادلوضوع االقتصادي الذي حييل التكلم عليو مباشرة اىل صندوؽ الزكاة فردبا الفضل  أما

الزكاة بأمهيتو يقوموف حبمالت دورية مومسية  ألهنم األئمةيف التقدـ و النجاح الذي حيققو بفضل  األكرب
 ا يتعلق هبا .ووجوهبا وكل م

بل يعاجلوهنا ويلحوف عليها   اإلماـليست مهملة لدى  أيضافيما خيص ادلواضيع الثانوية يف اجمللة فهي  أما
  . كالتعليم والصحة وما يتعلق هبما

تقنع وتلـز اإلماـ اىل حد كبري خبطاهبا كما استطاعت فك العزلة عنو مع  أفلقد استطاعت الوزارة 
تعمل معها يف احلكومة وبذلك تكوف التزمت دبا قطعتو على نفسها ، ولكن ما  اليت األخرىالقطاعات 

ال زاؿ حبيس نفسو وال يليب نداء الوزارة يف تعزيز العمل اجلماعي مع األئمة والزوايا  اإلماـ أفوجدهنا 
   األحياء .واجملتمع ادلدين بل حىت مع مجعية ادلسجد وجلاف 

بالرغم من حرص ادلديرية على تسليمهم ذلا باجمللة لالئمة  كبريتماـ  يوجد اى العلى مستوى اإلماـ :  -
من الكتابات ادلطولة عن ادلرجعيات ) فبالرغم وما توافق ادلواضيع اال بسبب ادلراسالت ، يف مقر عملهم 

 ومعرفتهم عن اجمللةيف اجلزائر مل يتكلموا اال على عبد احلميد ابن باديس دينية الكبرية الشخصيات ( ال
 ادلرسلة . واألحكاـعن العموميات  ال زبرج
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ال يستعمل مجيع ادلعدات ادلتاحة يف ادلسجد كادللصقات اجلدارية  فاإلماـفيما خبص استخداـ الوسائل 

 من مسؤولية الدولة برأيو ىا ىوملؤ  واف كاففارغة المنها ائطية كما يوجد نقص يف ادلكتبات بل واجمللة احل
يعاين نقصا يف ادلرجعيات وادلؤلفات سواء قددية او جديدة ، كما وقفنا على استعماؿ نسيب وقاصر  ألنو

نوعا ما لوسائل التكنولوجيا يف التحضري للدروس ادلختلفة لإلماـ كالكومبيوتر واالنًتنيت واف كاف القلة 
تدريبية حوؿ  أياـ إعداد عليو فالوزارة مدعوة اىلو ادلضغوطة  األقراصاىل  إضافةمنهم يستعملوهنا 

 .استعماؿ الوسائط التكنولوجية وتعزيز ادلسجد هبا 
بسبب سوء وعدـ استوعاب للمشكل الذي تطرحو اللغة يف عملية اتصاؿ اإلماـ بغريه روج كثريا لقد  

من الك وجدنا اىتماـ   أكثروارد بسبب التبسيط واستعماؿ السهل ادلمتنع بل ىذا األمر غري  و خطابات
استعماذلا  والسبب يف الك  ة ادلمكناللغوي بالياألسمن  أكثريفهم ادلتلقي  أفيف وحرص  لالئمة كبري

 .يعود اىل حل التدرج 
ال زبلو من اللغة العلمية  أهنا إالال يوجد تطابق لغوي ما بني اجمللة اليت تكتب بطريقة نوعا ما سلفية  

بادلرجعية الدينية والسبب يف الك تفضيلهم ذلا  إالوف الذين يتكلم األئمةخبالؼ  واإلحصائيةوالتارخيية 
على وجو ادلطالعة  أخرىبل البعض منهم ال يوجد لديو أي استعداد لقراءة كتب يف رلاالت  ءة وإلقاءقرا

 . يف ىذا الباببالرغم من النصائح ادلقدمة  او الفضوؿ
واجملتمع  ككل وباإلماـ خاصة بالفرد  فيها الفردية واالجتماعية أي اليت تتعلق   على مستوى القيم : -

واالستقرار السياسي والذوؽ  األسريدعت اىل التكافل االجتماعي والتماسك  ألهناكلها تنموية 
، مل جند أي تقصري يف اإلبالغ والتشجيع واجلمايل الراقي واحلس ادلدين اذباه الدولة والطبيعة  األخالقي

 عل مثل ىذه القيم .
ادلوارد نقص يف يعاين نوعا من الشلل النصفي سببو  أدلسجدياخلطاب  أف خرياألما ديكن قولو يف 

 إماـ 841وعلى اجملتمع ككل وعلى التنمية فمجموع  اإلماـنعكس بصورة سلبية على وىذا ا البشرية
بالرغم من   %05يعين نقص بػ  849مسجد يعين نقص قدره  792مؤطر ومرشدتاف فقط مقابل 

على يد الشيخ بقبورة ببوقرياط ، ال تغطي حجم النقص  األسبوعيةالتكوينية  ياـاألالندوات الشهرية و 
 ادلذكور اىل جانب ادلشاكل اليت تعانيها اجمللة اليت مل يصدر ذلا أي عدد ىذه السنة والسنة الفارطة .

زحف الريفي كال اإلماـسواء على مستوى اجمللة او ىناؾ قضايا تنموية مهمة يف اجملتمع اجلزائري ال تعاجل 
ال تعاجل بالرغم من  أهنا إالعلى ادلدف بالرغم من التسهيالت اليت وضعتها الدولة لتوطني اذلضاب العليا 

وال  أوروباالدين حيث على اذلجرة من اجل العمل كيف ال والشباب يهاجر بطرؽ غري مشروعة اىل  أف
يد االستهالؾ وتعديل ادلنظومة الغذائية كًتش  ى ايضاأخر ع اذلضاب العليا او الصحراء ، مواضي يهاجر اىل

 .، احًتاـ القانوف  أنواعووربقيق االكتفاء الذايت والفساد بكل 
 : األئمةمن ف ااكتشفنا نوع األئمةصرية مع بالتجربة الق

البدائل والذي يستعمل كل الطرؽ ويشغل فكره يف ذباوز و احللوؿ  بإجيادادلبدع الذي يقـو  اإلماـ_ 
ليغ رسالتو وجيعلهم اختالؼ مكاناهتم ومستوياهتم لتب على األطراؼويسعى مع كل بعض ادلشاكل 

  ادلستسلم للواقع الراضي بو اإلماـومرسلني يف نفس الوقت ويف ادلقابل شريكا معو فيصبحوف متلقني 
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بالرغم من الصالحيات ما يقـو بو  األشخاصمن الك يًتاجع اىل الوراء بسبب رفض بعض  أكثر بل
  خولة لو .ادل

يف االخري ديكن اف نقوؿ اف زلتوى اجمللة شكال ومضموف او طبيعة تنموية فاللغة اليت كتبت هبا ذبمع ما 
 بني االصالة وادلعاصرة واالىداؼ اليت ترمي اليها ايضا تنموية سواء من الناحية ادلادية او ادلعنوية .
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  اخلامتة 
 

ان التعويل فقط على قدسية اخلطاب ورمزية ادلسجد ومكانة االمام يف احلقل الديين من اجل حتقيق تنمية 
شاملة يبدوا انو غري كايف ، بسبب ضعف ادلردود واخنفاض صوت رجع الصدى ادلتوقع من رللة رسالة 

 .ادلسجد
اإلنسان الرقمي  مع علي حربتتماشى كما يقول  بل حىت ما ذكرنا من عوامل حتتاج اىل هتيئة جديدة وشاملة

من ، فتطوير ادلسجد والقائم عليو ىو ضرورة الذي مييز عصر ما بعد احلداثة االتصايل  و االناالتداويل  العقل و
   . ال شعاراجل ترقية حقيقية للخطاب ادلسجدي 

ى ادلتلقي " االمام" وان كانت على مستو  ما الول ان العملية االتصالية تشهد خلىذا لوحده كاف بأن نق
تلك  اذل اليت حققتالقدرة على التحكم والضبط وذلك بفعل ادلراقبة بتوجد وسائط اتصالية اخرى تتمتع 

وبالرغم من كل ، اليت ساذنت اىل حد ما يف جناح ادلشروع الوزاري بةاقكما عرب عنها فوكو بربج الر اذليمنة  
 . إال إهنا يف األخري مل حتقق ادلرجو منها بصورة كاملةيقها الظروف ادلساعدة إليصال الرسالة وتطب

الوصف نقول بالرغم من ادراك اخلطاب الرمسي الذنية اجمللة واقراره لبعض االخطاء اال انو يف  زيادة على ىذا
 واقع االمر يستمر فيها وىذا ان دل ادنا يدل على هتاون وتباطء يف حتقيق بعض ادلكتسبات اليت يسعى اليها

، كما رنب العمل على  للتنمية ني اخرين عالوة على ايقافو ادلؤقتوكل تأخري من شأنو ان يفسح اجملال دلشوش
ألننا الحظنا عدم وعي لدى اإلمام مبفهوم التنمية لوحده بالرغم توعية االمام هبذه العملية ومبفهومها واذنيتها 

ما يدور حوذلم من تغريات  وإدراكتطوير قراءاهتم نقص كبري يف  من ادلستوى احلسن لدى اغلبهم و
 ومصطلحات واليات .
، والعمل ادلسجدي بكل طبوعو غياب النص العقائدي يف مغلب اعداد اجمللة نقول بل ونعود مرة أخرى وأخرية

وىل كانت من االيت  شعرية اجملتمع اجلزائري أ عن رىان وراىن التنمية و ذي يطرح عالمة استفهام كبرية جداال
 اولويات اخلطاب الرمسي.

ال نستطيع ان نقول عن حبثنا انو اتصف باالدلام والكامل وان اخذ منحى تظافريا ، طابعو الظاىر مجع بني 
 الديين والسياسي واالتصايل .

مبا العامل البشري باو  باألدوات اليت ىي وسائلوعليو ال بد من مراجعة اخلطة واعادة التخطيط سواء مبا يتعلق 
 .يو ادلرسل وادلرسل إليو وادلؤسسة اليت جتمع كليهما على اختالف درجتهاف

وكأي حبث سوسيولوجي من شأنو ان رنيب على تساؤالت او زنقق او ينفي فرضيات لو ادلقدرة ان يفتح 
او اشكاالت اخرى ويسلط الضوء على جزئيات قد تكون مظلمة ويف ظلماهتا تكمن احلقائق االساسية احملركة 

وتتبعها فقد يكون   -التنمية-، خاصة اليت حاولنا ىنا رصدىالتلك الظاىرة او الفعل االجتماعيطلة ادلع
جانب منها صحيح واجلانب االخر منها خمطأ وقد نكون مشينا خطوات حنو حقيقة ما ال يزال مسارىا طويل 

ساىم يف ىذه الًتوية خاصة حول ما أمسيناه بادلراجعات فقد يكون أي فضول علمي م والبحث فيها مستمر
 .وإضافة أكادميية ملهمة
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 . 2010،  2009قسم علم اجتماع ، سنة جامعة وىران ، كلية العلوم االجتماعية ، ، التنمية

 
 القواميس باللغة لفرنسية : 

 
1- André Akoun et Pierre Ansert . Le Robert « Dictionnaire De Sociologie». Presse 

de MaMe , 1999 . 
2- Taher Gaid , Dictionnaire élémentaire de l’islam.Alger : Office des publications 

universitaires,1991 
 
 
 
 
 



 203 

 المراجع باللغة الفرنسية : 
 

1-Abdelhamid Ibrahimi. L’economie algerienne defis et enjeux .Alger : ED 

Dahleb . edition 2. 1991 . 

2- Djilali liabes , L’enteprise entre économie politique et societé «  Algerie et la 

modernité ».ED CODESRIA . 1989 . 

3- Dominique Neirynck. Tout savoir sur la « Communication Orale ».France : 

Editions D’organisation , 2003 . 

-4  Mohammed El Ayadi et D’autres, L’islam au Quotidien « Enquête sur les 

Valeurs et les Pratiques Religieuses au Maroc ». Casablanca : Editions Prologues, 

2007  .  

5- Mohamed El Battiui et Meryem Kanmaz, Mosquées, imams et professeurs de 

religion islamique en Belgique. Belgique : La Fondation Roi Baudouin, 2004 . 
6- Raffinot ( M), Jaqcuemat (L) , Le Capitalisme D’Etat Algerien .Paris : ED 

Maspero , 1977 
Religion et socialisation des déviances «Concurrences et Raymond Lemieux ,  -7

.  » ives dans les rapports entre discours religieux et pratiques médicalesalternat

Édition numérique réalisée, Ville de Saguenay, province de Québec, Canada. le 5 

décembre 2006 à Chicoutimi 

8- Yves Gantier et Joel Kermarec . Naissance et Croissance : de la république 

algerienne democratique et populaire.Paris : ellipses. 1978 . 

 
 ندوات علمية : 

 
1- Déclaration de Paris sur les moyens de renouveler le discours religieux. Caire : 
Institut du Caire pour l'étude des droits de l'homme. Paris 12- 13 Août 2003) . 

 
 فيا :ويبوغرا 

 
.  80 ، ص العنف واخلطاب الديينكتاب شحاتو صيام ،  -1

http://www.4shared.com/office/aZO_xrHo/__-___.html على الساعة 2012جوان 13 يوم 

15:38 . 
-www.investigateية يف اخلطاب االيديولوجي يف اجلزائر،بن  عون بن عتو، اشكالية االسالم واالشرتاك -2

islam.com  12:26على الساعة  12/11/2010,يوم . 
3- www.archipel.uqam.ca/3502/1/M9643.pdf , JeanClotaire Boco ,  mémoir de 

magistere .  Discours des Grands Leaders Politiques et Cathiliques du Bénin : 

http://www.4shared.com/office/aZO_xrHo/__-___.html
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، يدور البحث -االتصال زبصص علم االجتماع -ة ادلاجستري شهادنيل مذكرة زبرج ل إعدادحنن بصدد 
 . اإلمام، من خالل دور ادلسجد التنميةيت خيدم هبا حول الكيفية ال

 والتنمية.اليت تدور حولكم وحول ادلسجد  األسئلة بعضوعليو سنقوم بطرح 
 .كما نعدكم بالسرية التامة ذباه كل ما تقدمونو لنالنا   وإعانتكمعلينا بصربكم  اتتفضلو  أن نرجو
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 المقابلة دليل

 بيانات العامة : 
 : االسم 

 اللقب : 
 الرتبة : 
 اخلربة : 

 ادلكان : 
 

 المحور األول : 
 
 ىو تعريفك للتنمية بصفة العامة ؟ ما -
 ؟ ما ىو تعريفك للخطاب ادلسجدي -
 كيف خيدم اخلطاب ادلسجدي التنمية ؟  -
 ؟  الدرس اليومي ؟ ىل ىي يف الفقو او القصص او السرية أثناءادلواضيع اليت تناقشوهنا  أكثرما ىي  -
 كبري على جلسات استماع احلزب الراتب ؟  إقبالىل ىناك  -
 على حفظ القران الكرمي؟  األطفال إقبالما ىو حجم  -
 ىو تصوركم للمرجعية الدينية يف اجلزائر ؟ ما -
؟ ىل ىي يف تزايد ام تناقص  الناس بعد دعوهتم لدفع الزكاة اىل صندوق الزكاة كيف ىي استجابات  -
 ؟
 وهنا ؟جلاليت تعا واألخالقيةادلواضيع االجتماعية  أكثرىي  ما -
ىل تشجعون الناس على تعليم بناهتن واقتحام جمال العمل والوظيفة مهما كانت صفتها إدارية او  -

 تعليمية او سياسية ؟
 كيف ربيون األعياد الوطنية ؟  -
 ؟  وأثارىمقبهم الدين ؟ ىل ربيون ذكراىم وتعرفون دبنا أعالمعرفت اجلزائر بالعديد من  -
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كيف تزيلون ىذه الفوارق ،  من االختالفات العرقية وادلذىبيةالعديد  واإلسالميةاجلزائرية  األمةتعرف  -
 ؟والشحنات

 األمراجلميع ، كيف تعاجلون ىذا  أذىانمرت اجلزائر دبا يسمى بادلأساة الوطنية وال زال ىاجسها يف  -
 ؟
خطرية كالسيدا يف النوادي واالقامات اجلامعية والسجون  أمراضىل تقومون بنشاطات توعوية حول   -

 وغريىا والثانويات وغريىا ؟
 ىل تقومون حبمالت ربسيسية ومحالت نظافة األحياء واحمليط والتشجري ؟ -
 

 المحور الثاني : 
 
تكم رسال إبالغيف  أجدى أيهارأيك  ؟ أخرىاللغة العامية او الفصحى او لغة  اإلمامىل يستعمل  -

 العامية او الفصحى  ودلاذا ؟
 ؟ اإلماماستدالالت  أكثرىي  ما - 
واحلكم دبا فيها  األمثال أم األدباء أم؟ وما تفضلون ؟ الشعراء  لألدبما ىو حجم استعمالكم  -

 ؟ أيضاالشعبية 
 تستدلون هبا ؟  أخرىىل لديكم جماالت  -
 ؟  أعمالكمكيف تعدون دلختلف   -
  تعتمدون عليها كثريا ؟ ىي ادلراجع اليت ما -
 ىل من بينها جملة رسالة ادلسجد ؟ -
 ادلواضيع اليت تركز عليها جملة رسالة ادلسجد ؟ أكثرىي  ما -
 ماذا سبثل ىده اجمللة لك ؟ -
 ماعدا الدينية ؟ لإلمام األخرىىي القراءات  ما -
 ط على الدروس واخلطب ؟تقتصرون فق أمىل تفضلون االتصال ادلباشر مع الناس يف جمال عملكم  -
 الشرائح القريبة منكم ؟ أكثرمن ىم  -
ورون موقع وزارة  الشؤون ىل سبلك جهاز كومبيوتر ؟ ىل تستخدم االنرتنت ان كان نعم ىل تز  -

 ؟الدينية
 الصفحات تطالعون بصورة ملحة ؟ وأيىل تقرؤون اجلرائد ؟ كم جريدة ؟  -
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للمشاركة يف نشاطاهتا  ) عمومية او ذات طابع مدين( ىل تتم دعوتكم من قبل مؤسسات اجتماعية -
 ادلختلفة ؟ 

 ىل تدعون من قبل مجعيات هتتم بالثقافة والرياضة والصحة والعلوم ؟  -
 او مع الزوايا ؟ اآلخرينىل تنسقون يف عملكم مع بقية األئمة  -
 ىل لديكم برنامج مسطر ؟ -
 ر يف دروسكم اليومية ؟الصوتية والصو  واألشرطةىل تستعملون الفيديو  -
 ىل تستعملون ادللصقات اجلدارية ؟ -
 باالرذبال ؟ أماخلطبة بالورقة  إلقاءيف  أفضلالطرق  أيبرأيك  -
 تؤثر السامعني خبطبكم ودروسكم ؟ ىي ادلؤشرات اليت تدركون هبا ما -
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 نبذة تاريخية عن وزارة الشؤون الدينية و األوقاف 
تعترب وزارة الشؤون الدينية واألوقاف إحدى أقدم الوزارات احملدثة بعد االستقالل مباشرة، وال غرابة يف 
ذلك فهي أداة الدولة ووسيلتها يف خدمة احلياة الروحية للمواطن، اجملسدة يف دساتريها وقوانينها 

من أمهها بيان أول نوفمرب، لقد اكتسبت وزارة الشؤون الدينية و األوقاف أمهيتها و  ومواثيقها التارخيية
 جدوى وجودها من هذا اجلانب .

 غري أن ادلالحظ هو تغيري تسمية الدائرة الوزارية مرات عديدة8
وادلتضمن تنظيم اإلدارة  5743الصادر عام  705-43مبوجب أحكام ادلرسوم رقم  األوقاف* وزارة 

 كزية لوزارة األوقاف.ادلر 
مبوجب أحكام ادلرسوم  التعليم األصلي و الشؤون الدينيةلتصبح وزارة  5755* لتتغري التسمية عام 

 .5755ديسمرب سنة  15ادلؤرخ يف  777-55رقم 
فقط و ذلك بإحلاق  الشؤون الدينية، لتصبح وزارة 5760* إال أن هذه التسمية تغريت ثانية عام 

 06ادلوافق  5175شوال  72مؤرخ يف  517-55زارة الرتبية مبوجب مرسوم رقم التعليم األصلي بو 
ادلتضمن إحلاق التعليم األصلي بوزارة الرتبية." تعهد إىل وزارة الرتبية مجيع الصالحيات  5755أكتوبر 

تعليم األصلي والشؤون الدينية فيما خيص التعليم األصلي" و ذلك مبوجب اليت كانت متارسها وزارة ال
 5760الصادر عام  15-60أحكام ادلرسوم رقم 

من جديد « األوقاف»حيث أضيفت ذلا  7000* و احتفظت الوزارة هبذا االسم إىل غاية سنة 
ة اجملال الوقفي يف النشاط سنة و السبب هو أمهي 13للتسمية الرمسية للدائرة الوزارية بعد حذفها دلدة 

 االجتماعي للوزارة مما استلزم إعادة االسم من جديد للواجهة.
* إن وجود هذه الدائرة الوزارية ضمن خمتلف التشكيالت احلكومية منذ االستقالل قد جعلها تتميز 

 إىل جانب خبصوصيات و تنفرد مبهام كربى أبرزها اجملال الوقفي، الثقافة اإلسالمية و اإلرشاد الديين
 نشاطات أخرى ال تقل أمهية، و هي 8 التعليم القرآين و التكوين و احملا فظة على الرتاث .

إن هذه ادلعامل الكربى جسدهتا النصوص التنظيمية اخلاصة بتنظيم اإلدارة ادلركزية للوزارة منذ صدور أول 
نص تنظيمي يف ، و هو تاريخ صدور آخر 7003إىل غاية  5741مرسوم يف هذا الشأن عام 

 ادلوضوع.
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 : 212 .مصلحة املستخدمني والوسائل واحملاسبة المصدر 

 توزيع المساجد حسب السنوات :  1
 

 8099 8090 8006 9777 السنة
 875 862 859 968 العدد

  8099-98-19يوم مستغامن لوالية ا من قبل مديرية الشؤون الدينية آخر جرد هل
 
 توزيع موظفي السلك الديني حسب رتبهم :  2
 

 العدد املوظفون
 01 مفتش التوجيه الديين والتعليم القرآين

 02 إمام أستاذ رئيسي
 96 إمام أستاذ
 08 مرشدة دينية
 989 امام مدرس

 935 أستاذ التعليم القرآين
 82 معلم قران

 37 مؤذن
 76 قيم

 264 اجملموع
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 ث ــــــــــــــــــــحـــــــــــبـــــــــــة الـــــــــــــــــــطــــــــــــــــــخ



 10 

 خـطـــة الـبـحـــث
 
 

 التشكرات ................................................................................................. 1

 ................................................................................................. االهداءات 2

 ....................................................................................................المقدمة   3
 9 خطة البحث ...............................................................................................

 االطار المنهجي   
 .............................................................................................. اإلشكالية 1 14
 ..........................................................................................أمهية الدراسة  2 15

 ........................................................................................ أهداف الدراسة 3 16

 ................................................................................ اختيار ادلوضوع أسباب 4 16
 ......................................................................................ادلفاهيم اإلجرائية  5 17
 ................................................................................................ الفرضية 6 18
 ..........................................................................................جمال الدراسة  7 18

 .................................................................................................. العينة 8 19
 ..........................................................................ادلنهج وأدوات مجع البيانات  9 22
 ................................................................................... الدراسات السابقة 11 21
 الفصل األول : نظريات ومقاربات  
 ة سوسيووظيفية وتاريخية للدينقراءالمبحث األول:  
 ....................................................................................... الدين يف التاريخ 1 28
 .........................................................................ين يف اجملتمع البشري أمهية الد 2 31
 .........................................................................................اخلطاب الديين  3 34

 36 ...........................................االصالح الديين .................................. 4

 ............................................................................................الدين والقيم 5 39
  الحقل الديني في الجزائرالمبحث الثاني:  

 ...................................................................... عالقة السياسي بالديين يف اجلزائر 1 45
 .......................................................... ةتشكل اخلطاب الديين ضمن الدولة الوطني 2 48

 ................................................................................................. الزوايا 3 58
 ....................................................................................... احلركي اإلسالم 4 62
  



 11 

 التنمية نظريات وتجارب المبحث الثالث :

 .......................................................................................... مفهوم التنمية 1 66

 ......................................................................... ادلقاربات النظرية حول للتنمية 2 67
 ............................................................................ ادلشاركة الشعبية يف التنمية 3 73
 ........................................................................................... يةأسس التنم 4 75
 ............................................................................ التجربة اجلزائرية مع التنمية 5 75
 .................................................................دلسار التنمية يف اجلزائر  ةحماولة تقييمي 6 81

 نظرة سوسيو اتصالية للخطاب المسجدي المبحث الرابع: 
 ........................................................................................ مفهوم االتصال 1 86
 .................................................................................. اجج الفعل االتصايمن 2 87
 ............................................................. الظروف ادلساعدة لنجاح عملية االتصال 3 89
 ..................................................................................... األهداف االتصالية 4 91
 ....................................................................................... االتصال والتنمية 5 91
 ................................................................................. مفهوم االتصال الديين 6 92
 ................................................................................... أمهية االتصال الديين 7 93
 .......................................................................... اإلعالم او الدعوة يف اإلسالم 8 94
 .............................................................................. خصائص االتصال الديين 9 94
 ........................................................................ يف اجلزائر دلسجديااخلطاب  11 95
 .................................................................. يف اجلزائر دلسجدياواقع اخلطاب  11 126
 الفصل الميداني  
 المبحث األول : مورفولوجيا المجلة 
 ...........................................................................التعريف مبجلة رسالة ادلسجد 1 112
 ................................................................................ رسالة ادلسجد بنية جملة 2 112
 .................................................................. التعريفات اإلجرائية لفئات ادلوضوع 3 116
 .................................................................... التعريفات اإلجرائية لفئات الشكل 4 123
 المبحث الثاني : محتوى المجلة 
 ......................................................................خط التحرير وادلرتكزات الثالث  1 132
 .................................................... ادلواضيع الرئيسية والثانوية قراءة يف ما بني السطور 2 133
 ........................................... ادلواضيع الرئيسية مرآة لتوجه السلطان وإصالحات الوزارة 3 152
 ........................................................................... اجمللة ورسالة القيم اإلسالمية 4 152



 12 

 صالالمبحث الثالث : لغة المجلة والقائم باالت 
 .................................................................... اللغة العربية اللسان الوحيد للمجلة 1 162
 ....................................................................... لغة اجمللة وسوق اللغة يف اجلزائر 2 163
 ...................................................................................... أدوات االستدالل 3 164
 ................................................................................  الرسالة منتوج و منتج 4 169
 المجلة ورجع الصدىالمبحث الرابع :  
 ............................................................................. صدى اجمللة داخل ادلسجد 1 178
 ...................................................................... االختيارات اللغوية وحل التدرج 2 185
 ........................................................................ مشروع اإلمام ادلثقف العصري 3 185
 ..................................................................................... عالقة اإلمام باجمللة 4 188
 ........................................................................ االتصال الرمسي والشبه الرمسي 5 188
 ......................................................................................... العمل ادلشرتك 6 189
 .......................................................................................... معايري النجاح 7 189
 ............................................................................................ نتائج الدراسة 191
 ...................................................................................................الخاتمة  195
 المصادر و المراجع 
 المالحق 
 فهرس الجداول 

 

 


	الواجهة.pdf
	تشكرات
	الاهداءات
	المقدمة
	الاطار المنهجي
	الفصل الأول المبحث الاول
	الفصل الأول المبحث الثاني
	الفصل الأول المبحث الثالث
	صفحة الفصل الثاني
	الفصل الأول المبحث الرابع
	الفصل الثاني المبحث الاول
	الفصل الثاني المبحث الثاني
	الفصل الثاني المبحث الثالث
	الفصل الثاني المبحث الرابع
	نتائج الدراسة
	الخاتمة
	المراجع
	ورقة الملاحق
	دليل المقابلة
	نبذة تاريخية
	الهيكل التنظيمي
	توزيع الائمة والمساجد
	ملحق
	فهرس الجداول
	خطة البحث



