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 عامة  ةــــــــدمــقـم

التي أفرزت في المجاالت المختمفة عرؼ المجتمع اإلنساني عبر تاريخو المعاصر سمسمة مف األزمات 

في معدالت البطالة  عارتفاو مثؿ التسريح المكثؼ لمعماؿ  واالقتصادية االجتماعيةالعديد مف المشاكؿ 

 ،الشرعيةواإلقصاء واليجرة غير والتسرب المدرسي  الفقرنسبة وتزايد  والتيريب،الموازي  االقتصادع وتوس  

 .يوما بعد يوـ تنحصر االجتماعيةحجـ الطبقة الوسطى التي باتت رقعتيا  وتقمُّص

وفقا لسياؽ و محمية  مبادراتلوبدائؿ تنموية تنطمؽ مف مشاريع عوامؿ أسست لبروز نماذج ظروؼ و كميا 

عند كؿ المجموعات البشرية منذ الِقدـ  ارتبطت إنسانية ممارسةك ،والثقافي الداخمي جتماعياالالمحيط 

والتي شكمت  الصالح والعمؿ الخير بمعانيو المختمفة والمصادر ذات المرجعيات ـ بالعديد مف األبعاد والقي  

والممارسات التي تحث عمى  جعمت منو مورد يؤطر السموكاتوروحي  ثقافي ورمزيلرأس ماؿ  اتراكم

ودوافع إنسانية  بالنفع عمى اآلخريف إرضاًء لمشاعر اجتماعي يعودتدبير والسعي نحو العمؿ اإليجابي 

التي  جتماعيةاال المقاولة وأالتضامني  االجتماعي باالقتصاد السوسيولوجيحقؿ اللييا في إشار ي  . داخمية

 .االجتماعيةوالغايات  االقتصادية النظرةتجمع بيف 

المبادرات  تأسس عمىت اقتصاديةبرؤية ىي بنية اجتماعية  االجتماعيةف المقاولة أختصار يمكف القوؿ اوب

 منتظمة ومييكمةبطريقة  ألشخاص تجم ع أوتنظيمات الفردية والجماعية الحرة في شكؿ  االبتكارات و

، تتقاطع مع العمؿ الخيري والتضامني في األىداؼ مطروحةومعالجة مشاكؿ  في تقديـ حموؿساىـ ت  

بغية  غير ربحي تضامني إنساني اجتماعيىدفيا .واالستراتيجياتوالمساعي وتختمؼ معو في اآلليات 

عطاءاإلنساني   والتضامف التشاركي العمؿ ـقي   عمى ترتكز، الحاجات  إشباع مف قدر أكبر تحقيؽ  قيمة وا 

لخمؽ ثقافي  اقتصادي سوسيو اتجاىا، ما جعؿ منيا المادي الماؿ الرأس عوضا عف البشري لمرأسماؿ

 .خدميةالمشاريع الالثروة وتجسيد 
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الممارسات التضامنية  منذ القديـ أشكاؿ مختمفة مف شيعاكبقية المجتمعات اإلنسانية الجزائري  والمجتمع

 مكونات مف مكوناكانت وبشكؿ دائـ  ،والسعي نحو مساعدة اآلخر وابتكار آليات في سبيمو والتعاونية

وضمف بيئة  .يمف تكوينو الثقافي التقميد اجزءً  تمثؿ منذ القديـ الجزائري المجتمع في المتجذرة الثقافة

 اقتصاديةأشكاؿ وممارسات أسست لبدائؿ تجس دت بعدة بنماذج وممارسات  تتمي ز فكرية وسموكية 

ؽ رغبات األفراد في المياديف المختمفة والتي يتحقلإنتاج أو تقديـ خدمات مف خالؿ تضامنية  واجتماعية

خاصة في ظؿ  تمتد في المجتمع الجزائري بأنماط ونماذج متعددة لعؿ  أبرزىا الكتاتيب والمحاكـ القضائية

ي مف قبؿ المؤسسات الدينية والزوايا غياب المؤسسات الرسمية والتي كانت ت ؤط ر في شكميا التقميد

  .خاصة

  ات السابقةــــــــــــــــــــــــالدراس

 بجدلية العالقة بيف المقاولة والثقافة ، اىتمتأكدت الكثير مف الدراسات واألدبيات السوسولوجية التي  لقد

يؤسس لبمورة روح وثقافة مقاوالتية  تعد كمنطمؽ لتشكيؿ   اودافع امحفز  ادور  بشكميا العاـ ةيـ الثقافلمقي   أف  

نظاـ حياة  هباعتبار و  لإلنسافالعناصر الثقافية أىـ   مكونات أف الديف ولكونو أحد مشاريع مقاوالتية، و 

ومواقفيـ مف خالؿ تشجيع األفراد عمى تبني   اتجاىاتيـوتفكيرىـ و  عمى سموؾ األفراد امارس تأثير متكامؿ ي  

واإلنسانية وتحفيزىـ لمسعي نحو  االجتماعيةمرتبطة بالقضايا  واجتماعية اقتصاديةوممارسات مواقؼ 

 .والتضامنية االجتماعيةاو  االقتصاديةذات المصالح  المؤسساتالمبادرة في إنشاء 

برز أوؿ و أمف  (5591البروتستانتية وروح الرأسمالية  األخالؽ)" MAX weber"دراسة ماكس فيبر تعداذ • 

القائمة عمى  قتصاديةاالـ الدينية والتنمية وبروز العقمية ىتمت بجدلية العالقة بيف القي  االدراسات التي 

ف الطائفة البروتستانتية ألى إص اعتمد عمى المقارنة بيف الطوائؼ الدينية وخم   بداع. حيثواإل بتكاراال

عت عمى خالقية وعقالنية جديدة شج  أنتجت قيما فكرية ومعايير أروح الرأسمالية كونيا  إلىقرب ىي األ
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ساعد عمى وثقافيا مناخا فكريا  انتجتكونيا و  ،واالتقاف في ممارسة األعماؿ دخارواالالعمؿ الحر والتزىد 

ئص ومميزات ال تتوفر وىي خصا ،باو ر أو الحر وعمى نمو وتطور الرأسمالية في  قتصادياالتطور النظاـ 

ـ القي  طبيعة مرىوف الى حد بعيد ب عماؿنوع معيف مف الوظائؼ واأل الميؿ نحوف وأ .األخرىلدى األدياف 

الطائفة مف جعؿ ما  ،ةالديني المبادئخيا يرسساىـ في تتالتربية التي  بطبيعةثر أوالتي تتالثقافية 

مختمؼ  تتحكـ في وعقائدية ةيمانيإ وبما تمثمو مف قيـة عقالنيلما تحممو مف قيـ ومبادئ البروتستانتية 

عمى القيـ ما يجعؿ حسب فيبر مف التربية  .األوربيفي المجتمع  جتماعيةواال قتصاديةاالالقطاعات 

تربوية قبؿ  رسالةمبدأ أخالقي و العمؿ المتقف قي ـ صبح تحيث  ،قتصاديةااللتربية نحو ا وسيمة أنجع ةالديني

 قتصاديةواال الثقافية ،جتماعيةاالالمياديف كؿ  عمى امباشر  اف لمقيـ الدينية تأثير وأ لمرزؽ،ف تكوف مصدر أ

ـ القي  القائـ عمى التحدي والمخاطرة تساىـ في تجسيده  بروز السموؾ المقاوالتي وىنا يقوؿ ماكس فيبر أف

 فيبرويضيؼ  الذات.ثبات ا  ولتحقيؽ النجاح و  اليقيف ـخالقية لمواجية الخوؼ مف الفشؿ وعداألو الدينية 

 ،النفسي واألمف لى مصدر لتحقيؽ الخالصإاتجاه العمؿ مف كونو مصدرا لمرزؽ يتحوؿ موقؼ الفرد ف أ

 والتمكيف جتماعياال رفي تحقيؽ التغي   حسب فيبر ركيزة اساسية الديف والقيـ الروحيةما يجعؿ مف 

 .االنساني متطورلالحضاري ومصدر 

( بعنواف "المقاوؿ 5991Gary TRIBOU, L'entrepreneur musulman) تريبودراسة غاري  تعدكما • 

لتوضيح أثر الثقافة اإلسالمية عمى حيث ىدفت الدراسة "  5551 اإلسالـ وعقالنية المؤسسة ،المسمـ 

بيف اإلسالـ  القويةوقد أظيرت العالقة  لممقاوليف عمى مستوى بعض الدوؿ اإلسالمية ، االقتصاديالتوجو 

ؿ روح يبيف اإلسالـ والبروتستانتية في تأثيراتيـ عمى تشك توافؽوأف ىناؾ  وتسيير المقاوؿ لمؤسستو ،

 والخضوع هلل فإنو يتميز بالحرية و باالعتقادزه وأشار إلى أف المقاوؿ المسمـ إضافة إلى تمي   ،المؤسسة

ويبارؾ العمؿ يحث ويشجع وأف اإلسالـ  . مخاطرلومواجية ا االقتصاديالفردانية والعقالنية في التسيير 

 .االتكاؿعوض واالبتكار  اإلبداعاإلتقاف،  إلى ويدعويماف ويربط بينو وبيف اإل
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كحركة  "تجربة حركة فتح اهلل غولف"عف  5951تعد دراسة الباحث ىيميف روز ايبو  االتجاهوفي نفس •

تمكنت مف  جتماعية، حيثالتحقيؽ تنمية  التضامنية االجتماعيةقامت عمى مقاربة تعتمد المقاولة صوفية 

غاثية ذات بعد إومستشفيات ومنظمات  اتعديد المشاريع الخدماتية المتنوعة مف مدارس وجامع نجازإ

وكؿ ىذا مف  وتكنولوجية،وسائؿ عصرية  استخداـ نيا حركة صوفية لنموذج تنموي عبرعالمي جعؿ م

ة لمجماعة في تشجيع أنماط تنموية ضمف مقاربة اجتماعية عف الفكريخالؿ توظيؼ واستثمار الموارد 

 طريؽ جماعة الخدمة.

والتي   5551عاـ في دراسة ميدانية في إيطاليا " D Putnam   Robert " ـكما توصؿ روبرت بوتنا•

في الجمعيات  االنخراط حوالي عشريف سنة  إلى أنو توجد عالقة بيف الثقة المتجذرة بيف األفراد و استمرت

،وقد عد منطمقا لتأسيس رأس ماؿ ديني ي   الثقة، وأف عنصر  االجتماعيالطوعية مف جية ورأس الماؿ 

أك د روبرت بوتناـ أف الجماعة التي يكوف أعضاؤىا جديريف بالثقة سوؼ تكوف أكثر قدرة عمى اإلنجاز 

 اليادفة غير المنظمات قوةمف  زيدما ي بالمقارنة مع الجماعات األخرى التي تفتقر إلى الثقة بيف أفرادىا

 نحو اآلخر. اإيجابي المربح ،ىذه الثقة التي تتطور مف خالؿ القيـ الدينية التي تبمور توجي

بعنواف " دور المجتمع المدني في دراسة ليا انجي محمد عبد الحميد  نفس السياؽ توصمت الباحثة وفي•

تأثيرا وأكثرىا متعددة  االجتماعيأف مصادر الرأس الماؿ  إلى "5995االجتماعي في تكويف رأس الماؿ 

الماؿ رأس أف و  .سرة والديف وجماعة الجيرةيتكوف عبر الروابط االجتماعية غير الرسمية مثؿ األ

في مساعدة كافة فئات المجتمع المصري خاصة  ادر تشكمو المختمفة لو دور محوريبمص االجتماعي

مية بالنسبة والعالقات غير الرسمت الروابط حيث شك   ظروؼ المجتمع. حظا في التكيؼ مع األقؿالفئات 

مف خالؿ النشاطات ذات  الفقراء لمواجية أزماتيـ إلييالمضماف االجتماعي يمجأ لمفقراء والمحتاجيف شبكة 

 .ىذه الروابط لشيد المجتمع المصري موجات مف عدـ االستقرار والتي لوالالطابع االجتماعي والتضامني 



 اإلطار النظري للدراسة

 

5 
 

بالعراؽ أف  "5953التضامني االجتماعي االقتصادأسس "جاسـ محمد في دراسة لو بعنواف كما توصؿ •

لو صمة  حيثالتضامني حديث النشأة لكنو قديـ قدـ البشرية كممارسة  االجتماعي االقتصادمصطمح 

لمصطمحات قديمة ا االجتماعية، وىذهوأعماؿ الخير والبر والتأمينات  االجتماعيوثيقة بالتضامف والتكافؿ 

الحضارات القديمة سواًء كانت في الشرؽ  إلىذ ترجع جذورىا األولى إالنشأة قدـ المجتمعات البشرية. 

والتضامني  االجتماعي لالقتصادوأف  المختمفة.النص عمييا في األدياف السماوية  إلىإضافة  وفي الغرب

ال  اإلنساني. إذصورة وثيقة بالمجتمع بدايات وأسس نجدىا منذ الحضارات األولى لإلنساف وترتبط ب

نما نجدىا في الديف اإلسالمي الحنيؼ كما نجد تطبيقاتيا في عيد الرسوؿ  تقتصر عمى الفكر الغربي وا 

 بعده.مف الراشديف  والخمفاءصمى اهلل عميو وسمـ 

ىمي في مصر ـ العمؿ األتوصؿ خالد عبد الفتاح عبد اهلل في دراسة لو بعنواف "قي   تجاهاالوفي نفس •

المنظـ بمؤسسات عمى مدار تاريخو وفي  االبتكار االجتماعيف المجتمع المصري شيد أ إلى" 5991

توصؿ  كما الحرؼ.مت خاصة في مؤسسات نظاـ الوقؼ والطرؽ الصوفية وطوائؼ شكاؿ مختمفة تمث  أ

خرى أات حديثة عمى الرغـ مف بروز مؤسساالجتماعية ف الطرؽ الصوفية ال زالت تمارس المياـ أ إلى

 .خالقياأ االجتماعي بعداىمي عبر توظيفيا لمقيـ الخمقية الدينية وأعطت لمعمؿ األ

دور "بعنواف ليما عالء فرحاف طالب وفيصؿ عمواف الطائي في دراسة ما توصؿ إليو كؿ مف نفس وىو •

لياـ تعتبر مف مصادر اإلف القيادة الروحية أ إلى"  5952 القيادة الروحية في تحقيؽ الريادة االجتماعية

والتأثير في العامميف وضماف االستجابة الطوعية ،كما تستخدـ القيادة الروحية كمصدر لتحقيؽ مناخ 

ف لمقيادة الروحية دور أكما توصمت الدراسة  لمتفاعؿ االيجابي بيف المنظمات والمجتمعات العاممة فييا،

 اساسي أقة بيف القيادة والمستخدميف والذي يعد عامالعامؿ الث بفضؿفي تحقيؽ الريادة االجتماعية وذلؾ 

في تعبئة النفوس وتيذيبيا ما  أسيمتف العتبات المقدسة أ.كما  تماعيةفي نجاح مشاريع الريادة االج

 ساعد في خمؽ السموؾ الريادي .
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 االقتصاديالتديف وثقافة النمو "راجعي مصطفى في دراسة لو بعنواف األستاذ اإلطار توصؿ  نفسوفي •

أف التديف يشجع عمى التعاوف والمشاركة في المجتمع المدني وغرس روح التسامح  "2010 في الجزائر

 االندماجكما يؤث ر التديف الصوفي عمى تأييد مبدأ المساواة والتسامح و  القواعد القانونية لممجتمع. واحتراـ

 .واالقتصادي االجتماعي

احثة عرابيش زينة في دراسة تحت عنواف "الريادة والمسؤولية مت إليو البوىذا ينسجـ مع ما توص  •

" إلى أف المقاوؿ الجزائري يعتمد عمى توظيؼ رصيده  2013ميسالحسب المنظور اإل االجتماعية

 .واجتماعية اقتصاديةالثقافي اإلسالمي في ممارساتو اليومية في تسيير مؤسستو لتحقيؽ تنمية 

الباحث كماؿ المنوفي في دراسة مسحية لفالحي منطقة رمانة والييماف بالريؼ  إليو نفس ما توصؿ وىو•

حيث  ".1983المصري بعنواف "اإلسالـ والتنمية دراسة ميدانية إلشكالية العالقة بيف التديف والتنمية 

وأف الديف يمنح الفالح المصري زادا  ،مارس تأثيرا سمبيا عمى التنميةتوصؿ الباحث إلى أف التديف ال ي  

الحاؿ  روحيا يقوي أزره في مواجية الضغوط الخارجية ويحقؽ لو نوعا مف الراحة النفسية حينما يضيؽ بو

البركة في المحصوؿ واألوالد طرح  إلىوأف ممارسة الطقوس الدينية تفضي  ،بما يوفر لو مف آماؿ آجمة

 واألنعاـ ومجابية الاليقيف.

 االجتماعيالتضامني و  االقتصادمعالـ "ؿ األستاذ عبد القادر بف عزوز في دراسة لو بعنواف ص  تو  كما •

تقوـ عمى بناء الفرد المنتسب  اعتباريةإلى أف الزاوية العموية كمؤسسة مدنية  " 5992 أسسو ونتائجو

 ،التضامني عبر التربية ومالحظة تصرفات الشيخ االجتماعي االقتصادلمطريقة لممشاركة في عممية 

ودعوتو لمعمؿ والمساىمة في الوصوؿ بو إلى تحقيؽ ذاتو  االجتماعيومساىمتو في عممية التكافؿ 

عبر مشاريع  االجتماعيالتضامني  االقتصادتساىـ في  اقتصاديةثـ مشاركتو في بناء منظومة  ،واستقاللو

  الفالحي وغيرىا.التأىيؿ الميني و 
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التضامني  االقتصاد"توصؿ الباحث محمد رؤوؼ قاسمي الحسني في دراسة لو بعنواف  االتجاهوفي نفس •

 االقتصادأف الدراسات الغربية في مياديف  إلى "5959 نموذج زاوية اليامؿ ومعيدىا االجتماعي

قد سبقتيا مؤسسات الزوايا في المجتمع الجزائري في التعامؿ بيذا التنظيـ مف خالؿ  االجتماعيالتضامني 

حيث توصؿ إلى أف الزاوية تأسست عمى  .ية في تسيير متطمبات شؤوف الحياةميا الرمزية الدينتوظيفيا لقي  

زيادة تربية  وعممت عمى، مبني عمى الود والتآزر والمحبة بيف العامة اجتماعيالتعميـ وقامت عمى نظاـ 

مت توزيع األدوار والوظائؼ بينيا تأطيرىـ في وحدة جماعية دع   وفي ترقيتيـ وتنظيميـ و نفوس الناس

اليومية، وحافظت عمى تركيبتيا البشرية ووحدة خطابيا المتوارث عبر الزماف  وقن نت طرؽ أسموب الحياة

الربح بقدر ما يركز عمى ترسيخ التربية مى ع اوليس مبني مف خالؿ السعي إلى نشاط خدمي لمصالح العاـ

    ،مستوى مؤسسة عممية إلىحيث تساءؿ كيؼ لزاوية تقع في دشرة صغيرة منعزلة ترتقي  الروحية،

 مؤسسة إبداعية ذات ىدؼ تعميمي. إلى التقميديمف زاوية محصورة في إطارىا  وكيؼ انتقمت

 لالقتصاداإلطار البيئي والجغرافي "بعنواف لو دراسة في  الباحث عبد العزيز راسماؿكما توصؿ • 

دراسة سردية لتاريخ الزوايا مف خالؿ  "5955 في الجنوب الجزائري الغربي االجتماعيالتضامني 

اذ كانت  .الصحراوي لواليات البيض والنعامةتمتد عبر األطمس جودة بمنطقة الجنوب الغربي التي المو 

عمى األحباس واألوقاؼ واألمالؾ الزراعية  باعتمادىا الجتماعياالتضامني  االقتصادتمارس ىذه الزوايا 

ؿ الظاىرة توصؿ الباحث إلى أف تشك  لي وموارد أساسية لمزوايا. كآلياتالوعدة و والحيوانية ونموذج القبض 

والشريؼ لمعائالت النخبوية  المرابطي باالنتماءالتضامنية في المجتمع التقميدي كاف ليا عالقة خاصة 

مف خالؿ اليبات والنذور والقبض الذي يقدـ خالؿ ىذه  االنتماءودورىا في تشجيع األتباع في تدعيـ ىذا 

 المناسبات مف خالؿ المزج بيف اليوية والمقدس.

 االحتالؿالتضامني أثناء  االقتصاد"جياللي صاري في دراسة لو بعنواف ليو إىو نفس ما توصؿ و • 

مع التضامنية في المجتالمبادرات نماذج  أوالضوء عمى بعض التجارب  إلقاءمف خالؿ  "5959 الفرنسي
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وكيؼ  األمية.ومف ضمنيا مشكؿ ودوره في معالجة المشاكؿ المطروحة  االستعمارالجزائري في مرحمة 

طرؽ  اعتمادبؿ أنيا عرفت  استمراريتيا في أشكاليا التقميدية حافظت عمىالتضامنية  االبتكاراتأف ىذه 

ما تطورت ىذه األشكاؿ التضامنية  متطورة كما ىو األمر بالنسبة لمزوايا والمدارس القرآنية. اذ سرعاف

طرؽ حديثة وأكثر نجاعة وصواب مثؿ األندية والتي لعبت الدور الياـ عمى المستوييف  اعتمادوأخذت 

بالتعميـ في إطار تضامني كنادي  اىتمتالنوادي التي  قدـ نماذج لبعض ىذه إذ والثقافي مًعا. االجتماعي

مقر لممعرفة  نادي السعادة الذي أصبح ودوره في نشر وتعميـ المغة العربية، 5539الشباف الجزائري 

معية الج ، وكذاإفريقياوفيو انعقد مؤتمر طمبة شماؿ  تقاـ فيو العروض واألفكار لمنقاشوالتكويف والترويج 

مما لى انو وبالرغـ إتوصؿ الباحث  كما. 5553حباب الكتاب عاـ أجمعية و  5551عاـ الخيرية السنوسية

قدمت الكثير مف تضامنية المؤسسات الأف  إال لحريتو،ري مف جوع وطغياف ومصادرة ئعانو المجتمع الجزا

السامية ثبات القيـ والمبادئ ا  في تغذية العقؿ و التضامنية والتي ساىمت مف خالليا  االجتماعيةالخدمات 

 الشريفة. التي نص عمييا كتاب اهلل والسنة

تجربة "رئيس جمعية اإلرشاد في دراسة لو بعنواف ؿ في نفس اإلطار عيسى بف األخضر توص كما• 

كجمعية   5545أف الجمعية المعتمدة عاـ  "5555والتربوي لجمعية اإلرشاد واإلصالح االجتماعيالعمؿ 

ؽ الكثير يحقلوالدينية لممجتمع والثقافي والقيـ الحضارية  تماعياالجتربوية ثقافية وظ فت الرصيد  اجتماعية

مف النتائج واألنشطة كتنظيـ الزواج الجماعي ،وفتح دور الحضانة ورياض األطفاؿ وعشرات المدارس 

وأقساـ محو األمية عبر تكويف النساء الحرؼ اليدوية والمنزلية ومدارس لوورشات  ،الكريـ لتحفيظ القرآف

بالميرجانات الثقافية  ىتمتاكما  والمجاف الطبية،النوادي الرياضية  إلى إضافة كامؿ القطر الوطني،

 والوطنية.

 القوةعمى أكدت  تناولت موضوع المقاوالت االجتماعية بصيغ ومفاىيـ متعددة، لكنيا ىذه الدراسات كؿ

فكرية مؤثرة في حياة المجتمع يرتكز عمى مبادئ وأسس  وبنيةروحية لمديف كسمطة معنوية وقوة  ةالرمزي
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بالدرجة األولى البعض مف ىذه الدراسات زت حيت رك   التضامني.توفر دفعا يحفز نحو العمؿ االجتماعي 

 في حيف رك زت االقتصادي،شقيا وعمى المقاولة في  التنميةتحقيؽ في والقيـ الروحية عمى أىمية الديف 

االجتماعية وأف السعي نحو المبادرات التضامنية االجتماعية دور الديف في المقاولة عمى البعض منيا 

في حيف رك زت البعض منيا عمى بعض النماذج التي  .سمة بارزة في ثقافة المجتمع العربي منذ القديـ

ات مف خالؿ ما بادرت بو المؤسساو المقاولة االجتماعية  االجتماعيدت أسس االقتصاد التضامني جس  

تتماشى وطبيعة االحتياجات وتعميمية  قتصاديةاو  جتماعيةاتقديـ خدمات  إلىالسعي الدينية مف خالؿ 

 الصوفيدور ومكانة اإلسالـ الطرقي الشعبي  والتديف لـ تركز عمى  أولكنيا أغفمت العينية لتمؾ الفترة ، 

أفكار جديدة  غير مستيمكة وخدمات غير  البتكارالروح الريادية التي تسعى دائما  كنموذج ي جسد و ي عزز

األنظمة العصرية كمؤسسات اقتصادية تنتج خدمات وسمع  تتطمبوبطريقة مييكمة ومنظمة وفؽ ما معروفة 

االجتماعية  وىو ما ي شير لفكرة المقاولةوتحقؽ أرباح تستثمر جزء منيا في الجانب االجتماعي التضامني 

إال أننا  . ع مفاىيـ التطوع والعمؿ الخيري واالجتماعي التضامني، حيث أغمبيا كاف نشاطيا يتقاطع م

فة الدراسة إلى إبراز دور التديف الصوفي ممثال في الزاوية العموية في تجسيد الثقانسعى مف خالؿ ىذه 

والدليؿ أف تاريخ ىذه الزاوية  ،برؤية مؤسساتية وعصرية لممفيوـ االجتماعيخاصة في جانبيا المقاوالتية 

إنشاء الكثير مف المبادرات  إلىىو تاريخ مقاوالتي مف خالؿ عديد النماذج التي سعت مف خالليا 

والتي اىتمت بمجاؿ الذكاء االصطناعي والبرامج التقنية وىو مجاؿ  "ألؼ"والمؤسسات الخاصة كمؤسسة 

وتعزز ثقافة الثقافة اإلسالمية جديدة في نشر ز بدائؿ ت بر كتقنية  ،غير معيود لدى الزوايا في تمؾ الفترة

 عصرية كونيا جمعت بيف الييكؿ االقتصادي والتنظيـ اإلداري كمؤسسة اقتصادية االجتماعيةلة المقاو 

ومستغمة في مستندة ، تحقؽ أرباح وتستثمر جزء مف مداخميا في اإلطار االجتماعي التضامني  منظمة

ما نسعى إلى ك لممجتمع الجزائري. والتاريخيةو المرجعية الثقافية والدينية الروحي الصوفي ذلؾ التراث 

المتمثمة في البعد  االجتماعية ألبعاد المقاولة لتصور منيجي مؤسسة التقميديةىذه الالكشؼ عف مدى تبني 
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ثروة لتحويؿ االبتكار  إلىوتوزيعيا  دبذلؾ استقباؿ الموار  متجاوزةواإلداري واالقتصادي  االجتماعي

jacques )مف لممقاولة االجتماعية التي وضعيا كؿ النموذجية ممقاربة واستثمار اجتماعي وذلؾ وفقا ل

2001.Borzaga arloC .defourny).*   أـ أف نشاطاتيا تدخؿ ضمف النشاطات التقميدية التي كانت تقوـ

بيا أغمب الزوايا في إطار العمؿ الخيري التطوعي التقميدي الذي يقـو باألساس عمى استقباؿ الصدقات 

الصوفي  الكشؼ عف مالمح التجديد في الفكرنسعى إلى كما  توظيؼ. أو استثمارواليبات وتوزيعيا دوف 

 إلىبادرت  ونموذج لمؤسسة تقميدية وروحي،سة رمزية تقميدية ذات بعد ثقافي العموية كمؤسعبر الزاوية 

القرآف الكريـ والحديث النبوي الشريؼ بطريقة مبتكرة  بياناتتكنولوجيا  تيتـ بإدخاؿاجتماعية إنشاء مقاولة 

عبر  .اإلسالميحي الرو رقمنة التراث في مجاؿ بؿ والعربي ولى مف نوعيا في المجتمع الجزائري واأل

وىذا كمو بمشاركة جماعة مف الشباب المسمميف  ،الحديثةمف خالؿ الوسائط التكنولوجيا  برامج تقنيةابتكار 

بيانات  نشرإعادة وىذا كمو بيدؼ  المجتمع الجزائريحياة  مبكرة فيفي فترة بطريقة مجانية تطوعية 

لمثقافة  التأسيس فيالصوفية ـ القي   مدى مساىمةعف البحث  إلىكما نسعى  بو،والتعريؼ التراث الروحي 

 .ضمف محتويات التربية الصوفية االجتماعيشقيا المقاوالتية في 

 * defourny Jacques  : في جامعة لياج ببمجيكا ،ترأس مركز االقتصاد االجتماعي،  أستاذ االقتصاد

مركز بحث تعمؿ في مجاالت المقاوالت  51والتي تظـ  EMESوانشأ شبكة األبحاث األوروبية 

العديد مف الكتب حوؿ االقتصاد التضامني ؽ ؼ ونس  ل  أكما واالقتصاد االجتماعي التضامني. االجتماعية 

 واالجتماعي،

 Carlo Borzaga : 

كندا تورينتوخريج العمـو االجتماعية ومتخصص في االقتصاد. أستاذ متفرغ لمسياسة االقتصادية بجامعة   

، ترأس ونسؽ اعماؿ المعيد األوروبي لمبحوث حوؿ المؤسسات التعاونية 5995كمية االقتصاد منذ عاـ 
.وغير الربحية  
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   ـــــــــــــــكاليةــــــــــــــاإلشــــــــــــــ

بشكمو العاـ ي ثير الكثير مف الجدؿ كونو عممية معق دة قائمة عمى تفاعؿ  أصبح موضوع المقاوالتية لقد

في الحقؿ  المفاىيـ األكثر تداوال المختمفة، ومفمف العوامؿ والمتغيرات ذات المصادر  العديدوتداخؿ 

تتجاوز البعد  حاوؿ ومنذ فترة عبر كتابات ماكس فيبر تقديـ مقاربات االجتماعإال أف عمـ  االقتصادي

بتقديـ بدائؿ لمطرح الذي يرى  ، أيثقافية سوسيووالبحث في مقاربات والمادي التقني  االقتصادي

واألبعاد تتفاعؿ فييا الكثير مف العناصر الثقافية  اجتماعية بنية إلى كونيا اقتصادية فقط وحدة أنيا

معق دة وموضوع متعدد المداخؿ  اقتصاديةىذا الذي يجعؿ مف المقاولة ظاىرة سوسيو ثقافية  اإلنسانية.

الفرد  واتجاىات لكوف سموؾ االجتماع.والمقاربات والمجاالت العممية المتخصصة ومنيا مجاؿ عمـ 

المنشئ لممؤسسة ىو نتاج لمؤثرات متعمقة بالوسط الذي ينتمي إليو ومقومات بيئتو الفعمية التي يتشكؿ 

التي والروحية ـ والعادات والمعتقدات الدينية القي   وكذا والثقافيالتربوي واألسري  االجتماعيفييا كالمحيط 

 وتأثيراتيا التيلممرجعية الثقافية بأبعادىا  انعكاس ياألعماؿ وبمختمؼ أشكاليا ى وأف ممارسة يتبناىا،

 تطبع أنماط التفكير والممارسة ألفراد المجتمع. 

 (،max weber5991) الدراساتحسب الكثير مف مؤسسات جديدة  بتكاراو نشاء إ إف النشاط المقاوالتي و

(BRIJET berger 5991 )Renard sain Saulieu) 5999(، )HOFSTEDE Geert 5991 ( )Gary 

TRIBOU5991( ، )( Régie moreau2004(5951بدراوي سفياف)(5551)احمد ىني 

وقيمي افية ونتاج لتراكـ ثقافي ثق عد ظاىرة سوسيوي  ( وغيرىا 5553 أساالالديف تونيس وخميؿ  )عز 

 االجتماعيةبالجوانب حددات تعد كمحفزات ودوافع ترتبط عبر العديد مف المرجعيات والبواعث والم يتأسس

عد ماكس فيبر أوؿ مف أك د عمى أىميتيا كعامؿ لعؿ  أبرزىا المعتقدات الدينية والتي ي   واالقتصاديةوالثقافية 

نات التنموية التباي في تفسيروعامؿ محوري  وتطور اجتماعي اقتصاديوؿ في إحداث تح ذي أىميةثقافي 

 .مقارنة مف معطيات إحصائية انطالقا االجتماعيفي الوسط 
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حصره وفقا لمقاربة  أو اختزالوإلى أف معالجة موضوع المقاوالتية في شكمو العاـ ال ي مكف  يؤسسما 

بؿ يتعداه إلى الخوض  ،المادي االقتصاديعمى البعد  واحد يرتكزتفسيري أسموب  اعتمادمدخؿ وحيد أو و 

األخرى ومنيا المدخؿ الثقافي في بعده الديني والمقاربات النظرية  في معالجة المقاولة عبر المداخؿ 

يزود  في مجاالتيا المختمفة ، االجتماعيةمف منطمؽ أف الديف إطار منظـ لحياة الناس والنظـ ، والروحي

المبمورة لشخصية وكياف االنساف وذات مصادر الوكأحد أخالقية .ومبادئ سموكية اإلنساف بتوجييات 

عمى تبني الناس ودعـ وترغيب  األفراد مف خالؿ تشجيع وتحفيز واتجاىات  عمى مواقؼالقوي ر التأثي

غير و التضامني  االجتماعيومنيا إنشاء المؤسسات وخاصة ذات البعد  اقتصاديةمواقؼ وممارسات 

 مربح.اليادفة ل

لـ تقتصر فقط عمى المؤسسات الرسمية بؿ ليا امتداد تاريخي في التراث واالبتكارات المبادرات  ىذه إف

الجزائري عبر المؤسسات التقميدية ومساىمتيا في التنمية المحمية وتعزيز نشر الممارسة المحمي  الثقافي

أبرزىا الزوايا ومنيا الزاوية العموية لعؿ في أبسط تجمياتيا والتضامني  االجتماعيفي إطارىا  المقاوالتية

تمد مبادئو يسالذي  صوفيالمنيج اعتباري وتراث ثقافي حاممة لمرمزية وفضاء روحي كمؤسسة دينية 

 والتي أضحت تممؾ مساحة واسعة في حياة قطاع واسع مف أفراد المجتمع الجزائري اإلسالـ.الفكرية مف 

مف أىـ المؤسسات الروحية والرمزية في حمة عصرية  باعتبارىا ،يـموقي  نتيجة تأثيرىا عمى وجداف الناس 

خاصة في مرحمة غياب المؤسسات الرسمية  ية الحضارية لمشخصية الجزائريةوالتي حافظت عمى اليو 

 واالجتماعية والتكوينية.تضامنية مف خالؿ أدوارىا الدينية التربوية التعميمية اجتماعية عبر ممارسات 

 والتي مجاني،وبشكؿ  وتربوي تضامني اجتماعيذات طابع  ومبادرات قدمت حموؿ وخدماتوكميا أشكاؿ 

أصبحت مع مرور الوقت تحمؿ مفيـو المقاوالتية في أبسط تجمياتيا. وفي ظؿ التحوالت التي عرفيا 

 فيا وعالقاتيا وأنشطتيا وىيكمتياالمجتمع الجزائري فرض عمى الزاوية مسايرة ىذه التحوالت في وظائ

ي تنموية معاصرة ف و اقتصاديةبقضايا ومجاالت  االىتماـلتنسجـ مع طبيعة ىذه التحوالت مف خالؿ 
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 االجتماعي االقتصاديبعض المشاريع ذات الطابع  ابتكارة مف خالؿ ر إطار يمزج بيف التراث  والمعاص

وىنا تبرز "مؤسسة ألؼ لإلعالـ تضامنية ، اجتماعية و  أسيمت في إيجاد مبادرات مقاوالتيةو والتضامني 

ستغالؿ مجاؿ اسعت منذ البداية لحمؿ لواء اآللي "كنموذج  مف أىـ النماذج أو المؤسسات والتي 

ابتكار  عبر يةاإلسالمالمعطيات  السعي لرقمنةو  االجتماعيتكنولوجيا اإلعالـ اآللي في إطار التضامف 

الحضارة اإلسالمية في الحاسوب اآللي وتاريخ بإدخاؿ تراث  لتحقيقيا سعت التي الرقميةعديد البرامج 

لى تقديـ خدمات معرفية إ( بغية السعي عمـو القرآف، عمـو الحديث، تاريخ األعالـ، و الفقو اإلسالمي )

وتسييؿ تعمـ العمـو الفقيية  وفقيية في سبيؿ تسييؿ البحث في بيانات القرآف الكريـ والسنة النبوية ،

والصياـ ومختمؼ واتجاه القبمة  لى تسييؿ ضبط مواقيت الصالة إ ضافةإ،  اإلسالـالمرتبطة بأركاف 

بطريقة رقمية تكنولوجية سابقة  اإلسالـوالتعريؼ بأعالـ ، األعياد الدينية عمى مستوى الكرة األرضية 

تطوعية تضامنية بيف جماعة مف المسمميف يؤطرىـ شيخ الزاوية العموية ، وىذا كمو بطريقة مجانية لزمانيا 

موارد الزاوية الخاصة، ومف ىذا المنطمؽ   وباعتماد و فوائدأغير ىادفة لتحقيؽ أرباح ضمف بنية تنظيمية 

ترتكز عمى مجموعة مف الخصائص والمبادئ التي تميزىا عف بقية  االجتماعيةت المقاوالكانت  فإذا

 مصادرذات تمثؿ دوافع  وحوافز  مواردستمـز استحضار مجموعة كما ت ،النشاطات الخيرية األخرى

تساؤؿ المركزي العف جابة لإلفإف ىذه الدراسة تسعى  .منيا البعد الثقافي في مفيومو الشامؿ متعددة

 االجتماعيةالمقاولة عناصر المطموبة في لم التابعة لمزاوية العمويةد مؤسسة "ألف" يجست ما مدى التالي6

 ؟ضمن أطر الثقافة الصوفية

 والذي تتفرع منو األسئمة الفرعية التالية6

 اجتماعية؟في مؤسسة ألؼ كمقاولة  االقتصاديد البعد يتجس ما مدى 

 اجتماعية؟في مؤسسة ألؼ بصفتيا مقاولة  االجتماعير البعد و ظي ما مدى 

 اجتماعية؟ في مؤسسة ألؼ بصفتيا مقاولة داريالبعد اإل ما مدى بروز 
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 عبر مؤسسة  االجتماعيةبروز المقاولة في  ةالصوفيالروحية التربية  قيـ أي مدى ساىمت إلى

 ألؼ؟

 الفرضيـــــــــــــــــــــــــات

  اإلداري( ،االجتماعي )البعد االقتصادي، تماعيةاالجلؼ أبعاد المقاولة أمؤسسة  تدجس  • 

 االجتماعيةة الدينية في دعـ فكر المقاولالروحية ـ ت ساىـ القي  •

  االجتماعية مقاوالتيةالثقافة تدعـ وتؤسس ليحوي التديف الصوفي قيـ وعناصر فكرية • 

 الدراســــــــــــــــــــــــــــــــــــــة:أهــــــــــــــــــــــــــداف 

برازفي المجتمع  االجتماعيةإلى البحث في تاريخ المقاولة  ىذه الدراسةمف خالؿ  نسعى دور  الجزائري وا 

كما  . االجتماعيخاصة في جانبيا  ة في تجسيد الثقافة المقاوالتيةالتديف الصوفي ممثال في الزاوية العموي

لمزاوية مف خالؿ اإلحاطة ببعض النماذج  والمبادرات  االجتماعية االبتكاراتعف تاريخ  نسعى لمكشؼ

 البحثلى إ، كما نسعى  االجتماعيةثقافة المقاولة إنشاءىا عبر تاريخيا والتي تعزز لى إالتي بادرت 

ومف خالؿ ر المتصوفة والفكر الصوفي عبر نماذج ميدانية مف تاريخ وسي   االجتماعيةالعالقة بيف المقاولة 

لممسار التاريخي ومراحؿ التطور التي عرفتيا الزاوية قراءة ، كما نسعى إلى تقديـ لممتصوفة العمؽ الفكري 

"ألؼ" لإلعالـ اآللي وظروؼ نشأة  مؤسسةمف التقميد إلى التحديث عبر   انتقالياوأىـ مالمح التحوؿ و 

ومدخؿ لرقمنة المعطيات اإلسالمية وفؽ  ةكنولوجيت اجتماعية ابتكرت برامج كمقاولة  المؤسسةوتطور 

. ياتجسد البعد التضامني لمؤسسة تقميدية في نمط عصري .وأىـ النشاطات واإلنجازات التي حققترؤية 

الزاوية  تبنت ي حدألى إالكشؼ لى إوصوال  المساىمة في كتابة تاريخ مؤسسة غير موث ؽ وىذا كمو بيدؼ

 وفؽ المقاربة المعتمدة. االجتماعيةأبعاد المقاولة  تعكسالتي  العموية العناصر
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 أهـــــــــــــــــــــــــــمية الدراســــــــــــــــــــــــــــــــــــة:

التضامنية وتاريخيا وأىـ االجتماعية ؼ عف واقع المقاولة شتظير أىمية الدراسة في كونيا تسعى لمك

في المجتمع الجزائري التقميدي منذ  ممارستياكيفيات و التحوالت التي عرفتيا كآلية مف آليات التنمية 

دور ومكانة اإلسالـ الطرقي والتديف الصوفي كنموذج يجسد ويعزز الثقافة كما تسعى إلبراز  القديـ.

 كمؤسسة صوفية تقميدية سعت لتجسيد المبادرات التضامنية فيعبر الزاوية العموية االجتماعية  المقاوالتية

التربية الصوفية والقوة الروحية والرمزية لمزاوية في خاصة ممثال الرمزي  ورأسماليا الثقافي  استغالؿإطار 

في العالـ مف خالؿ تقديـ االجتماعية .كما تظير أىمية الدراسة في الكشؼ عف واقع المقاولة  والشيخ

ومنيا  ،مف الدوؿ والمؤسسات التي تجسد فكرة المقاولة عبر الخدمات التي تقدميا دقعية لمعدينماذج وا

 ولى.االجتماعي منذ مراحميا األالتدبير لؼ كنموذج حاولت عبره الزاوية العموية تجسيد مالمح أمؤسسة 
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 الدراســـــــــــــــــــــــــة منهجيـــــــــــــــة

كتشاؼ الحقيقة ضمف االطريؽ الذي يتبعو الباحث في دراستو لممشكمة البحثية بيدؼ ىو المنيج  لكوف

التي تسعى  وأىدافياالمرتبطة بمرحمة تاريخية معينة طبيعة ىذه الدراسة  فإف   معينة.خطوات ومراحؿ 

ؤسسة مللكونيا تختص بدراسة حالة  لوجيةوخصائصيا السوسيو ، غير موثقة لجمع وقائع وبيانات تاريخية

منيج مف جية  عتماداتستمـز تربوية  اجتماعيةذات غايات وأىداؼ ابتكار نماذج تنموية   إلىبادرت 

نسعى لدراستيا بشكؿ تفصيمي مف  و وحدة لمؤسسةأحالة لمثؿ نموذج  ت   "لؼأمؤسسة "دراسة الحالة كوف 

مف البحث المتعمؽ في العوامؿ التي تؤثر في ظاىرة  ايعد "نوع منيج دراسة الحالة كوف، كؿ جوانبيا

دراسة تفصيمية  بحيث تكوف.  1مجتمع محمي" وأ اجتماعيةو مؤسسة أو جماعة أ اجتماعيةو وحدة أفردية 

المنيج  كما يعطي .والخروج بتعميمات تنطبؽ عمى الحاالت المماثمة ليا الظاىرة جميع جوانبلعميقة 

بالوصؼ الخارجي أو  االكتفاءدراسة شمولية مستفيضة وعدـ سسة ألؼ" "مؤ إمكانية دراسة المعتمد 

يساىـ في تقديـ معمومات تساعد عمى فيـ الحالة بصورة أكثر عمقا مما تقدمو مناىج ما قد الظاىري. 

 البحث األخرى.

تتعمؽ في جانب منيا عمى السرد التاريخي  جمعياكما نعتمد المنيج التاريخي لكوف المعمومات المراد 

المؤسسة والمسار الذي عرفتو  تاريخدراسة  إلىمتدت عبر سنوات اجرت في فترة زمنية ووقائع ألحداث 

بسرد  ، "لؼأ"مشروع تطور  لكرونولوجيا استعراضلى غاية وضعيا الحالي مف خالؿ إمف نشأتيا ا بدءً 

والوقوؼ عمى ، نشأتيا الذيف عايشوا التجربة منذ ريف المؤسسيف والمسي  التاريخ القائـ عمى شيادات األفراد 

إلعادة والذكاء االصطناعي اآللي  اإلعالـلمشروع عصري اىتـ بمجاؿ تكنولوجيا المراحؿ التاريخية أىـ 

 .أنشأتو مؤسسة تقميدية سالمية والتراث الروحي التعريؼ بالمعطيات اإل

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 151، ص5994،، ليبيا5ة، الطبعةيالوطندار الكتب  مناىج البحث في العمـو االجتماعية، ،مفؤ عبد المعمي معمر -5
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 الماضية، وفيىو "الطريؽ الذي يتبعو الباحث في معموماتو عف األحداث والحقائؽ  والمنيج التاريخي

 استخالصو وفي عرضيا وترتيبيا وتنظيميا وتفسيرىا  فحصيا ونقدىا وتحميميا والتأكد مف صحتيا

 . 1التعميمات والنتائج منيا"

كأداة في جمع البيانات كونيا تتالءـ وطبيعة الموضوع والمنيج المعتمد كما تعد  عتمدنا المقابمةافي حيف 

المباشر والحديث المتبادؿ بيف  االتصاؿأىـ أداة في جمع بيانات شفوية في ىذه الدراسة، كونيا تقوـ عمى 

الباحث والمبحوث والمتمثميف في األفراد الذيف عايشوا المحظة التاريخية لتجربة المؤسسة منذ بدايتيا 

 اعتمادتـ ، حيث نجازات والمساىمات التي قدمتياكما عايشوا مراحؿ نشأتيا وتطورىا وأىـ اإل ،األولى

كونيا تتوفر عمى مجموعة خصائص وصفات  متنوعةارة بطريقة العينة المختمع  الموجيةة الفردية مالمقاب

 فكانت .شاركت في تنفيذ المشروع كما  منذ بدايتو ألؼمحددة تتمثؿ في أنيا عايشت تجربة مشروع 

التالية6 خطوات إجراء المقابمة وفؽ المراحؿ والخطوات  

 ضبط المشكمة البحثية واليدؼ مف الدراسة -1

أبعاد لقياس المبادئ العامة لممقاولة ثالثة لى إشكالية واألسئمة الفرعية لإلترجمة السؤاؿ العاـ -2

بتبني الباحث األسس  لممقابمة. وىذابناء دليؿ لى مؤشرات تجسدت في إرجمت بدورىا والتي ت   االجتماعية

  6كما يمي ( Borzaga defourny. Carlojacques.2001) النظرية لممقاربة النموذجية التي وضعيا

  ويتضمف المؤشرات :االقتصاديالبعد 

 المؤسسة تقوـ عمى نشاط مستمر إلنتاج سمع وخدمات-

 االقتصاديةكبير مف المخاطرة  المؤسسة مستوىتتحمؿ -

  المؤسسة تحوي مستوى أدنى مف العماؿ مدفوعي األجر-

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 545سابؽ، صمرجع  االجتماعية،، مناىج البحث في العمـو مفؤ عبد المعمي معمر -5
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 ويتضمف المؤشرات: االجتماعيالبعد 

 لممؤسسة ىدؼ صريح ومعمف مف الخدمة لممجتمع المحمي-

 المبادرات القائمة مصدرىا مجموعة مف المواطنيف-

 الفوائد  إلى توزيعالمؤسسة ال تسعى -

 ويتضمف المؤشرات :اإلداري البعد

 المالية واإلدارية وفي اتخاذ القرار االستقالليةمف  عاليةلممؤسسة درجة -

 1تخاذ القرار داخؿ المؤسسة االنمط التشاركي في سمطة  ديناميكيةتبني -

صياغة دليؿ المقابمة في شكمو النيائي بعد إدخاؿ التعديالت المطموبة بناء عمى مالحظات بعض -3

 رض عمييـ الدليؿ.ساتذة الذيف ع  األ

بيدؼ التعرؼ عمى المؤسسة وجمع بيانات أولية عنيا وعف األفراد تجريبية  استطالعيةإعداد دراسة -4

حيث كاف لنا لقاء مع  ،الممثميف لعينة الدراسة الذيف عايشوا فترة نشاط المؤسسة عمى المستوى المحمي

.ومناقشة صياغة األسئمة وترتيبيا لقياس مدى  العمويةبالزاوية  االتصاؿالشيخ موالي بف تونس مسؤوؿ 

سئمة حوؿ أأربعة أجزاء .الجزء األوؿ تضمف  إلىالدليؿ  استمارةتـ تصنيؼ  ودقة ووضوح أسئمة الدليؿ .

-5، في حيف خصصت األجزاء  ظروؼ نشأتيا وأىـ المراحؿ التي مر ت بياالشؽ التاريخي لممؤسسة و 

 الثالثة المعتمدة بمؤشراتيا . يةاالجتماعلقياس أبعاد المقاولة  1-1

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 de l’entreprise sociale une américaineset  européennes Approche .Nyssens artheMefourny .Djacques -1

perspective comparative.Recma-revue internationale de l’économie sociale. N319.paris. France. 2010.page 23-

24 
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بطريقة فردية ترتكز مف جية عمى جمع بيانات مف  تمقابالفرد جرت معيـ ال 55 العينةبمغ عدد حيث 

ومف جية أخرى بيانات حوؿ  ،المؤسسة خالؿ السرد التاريخي لوقائع وأحداث تاريخية عايشيا المعنييف في

ستمرت حوالي الساعتيف تتخمميا نقاشات االمؤشرات المعتمدة. فوزعت المقابالت عمى فترات كؿ منيا 

العينة بطريقة قصدية  ختياراوالتسجيؿ المباشر مع العينة بواسطة آلة تسجيؿ .حيث كاف ، ستفسارات او 

وفي فترة زمنية  "لؼأ شروعلم"ف عايشوا فترة زمنية نيلكوف الموضوع يرتبط بشيادات تاريخية ألفراد معي  

 الدراسة الميدانية  ، ودامت لؼ"أ" لمشروععرفت نشاط مكثؼ  مرحمةوىي ،  5555 إلى5549متدت بيف ا

ؽ لمؤسسة "ألؼ" وىذا كمو لكتابة تاريخ غير موث  ،  5959-91-55غاية يـو  إلى 5955 -55-91مف 

 ،عصرية أنشأتيا مؤسسة تقميدية  )الزاوية العموية(قدمت خدمات تضامني اجتماعي  ؤسسة ذات طابعكم

مف حيث  ناوىو ما ساعد، وح بيف الثانوي والجامعي احيث تتميز فئة العينة المبحوثة بمستوى تعميمي يتر 

المقاولة  لمبادئلؼ أتجسيد مؤسسة  كيفية إلى إبرازسعيا . جابة بمغة المبحوثيفسئمة وكتابة اإلطرح األ

الى المختمفة. و ( بمؤشراتيا االداري االجتماعي،، البعد االقتصاديالبعد )الثالثة عبر األبعاد  االجتماعية

 مساىمة القيـ الصوفية في تجسيد ىذا المشروع. كيفية
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 لمموضوع ظريةـــــاربة النـــــــــــالمق

سوسيولوجية تيتـ بدراسة وتحميؿ البناء االجتماعي كرؤية في ىذه الدراسة المقاربة البنائية الوظيفية  عتمدن

متكامؿ يتكوف مف ب المجتمع نظاـ مرك   أف مففكرة النظرية تنطمؽ  مف حيث الوظائؼ التي يقـو بيا.

خمؿ في تأدية األجزاء لوظائفيا تؤدي  ةيأوكؿ جزء يقوـ بوظيفة معينة و  وظيفيا،مجموعة أجزاء مترابطة 

 ككؿ. ماتوازف تؤثر عمى البناء االجتماعي  لى حالة مف الالإلى نوع مف الخمؿ الوظيفي والذي يؤدي إ

شباع و تنطمؽ مف فكرة أف كؿ عنصر يقوـ بوظائؼ لتحقيؽ البنائية  يعني أف النظرية المجتمع  حاجاتا 

خمؿ في جزء مف  أيأف الكؿ، و حيث ال يمكف فيـ الجزء بمعزؿ عف  وتوازنو،و ئوتطوره وبقا ستمرارهاو 

ما يعني بتعبير آخر أف كؿ جزء لو  خرى وعمى البناء االجتماعي ككؿ.جزاء األجزاء يؤثر عمى بقية األاأل

و غير مباشر أسيامات تكوف عمى شكؿ مباشر ىذه اإل ،المجتمعداخؿ  سيامات في تحقيؽ التوازفإ

في ىذا يمكف النظر لممقاولة االجتماعية  ذإ. "روبرت ميرتوف"كامنة عمى حد تعبير  أوفتكوف ظاىرة 

التي تعمؿ عمى تحقيؽ الوظيفية بنية او األأو التنظيمات االجتماعية  أحد األنساؽ باعتبارىاالسياؽ 

استقرار  فيالتي ال يمكف االستغناء عنيا لممجتمع وتمبية حاجات ورغبات أعضاءه  مجموعة مف الوظائؼ

تكامؿ نوع مف الفراد وتحقيؽ شباع حاجات األإ باتجاهلى السعي ا  و  وتوازنو،و ئوتنميتو ولتحقيؽ بقا لمجتمعا

وبقية لتضامني االجتماعي ابيف النسؽ  نسجاـواالعضاء مف خالؿ تشكيؿ نوع مف الترابط األ بيفالتآزر و 

التدبير وىو ما يجعؿ مف  ،ومتعاوفمنسجـ ومتكامؿ  اجتماعيبناء  فيما بينيا لتشكؿ خرى.األ األنساؽ

حد ألنقص والعجز الذي قد يحدث نتيجة عدـ قدرة اسد لستقرار االتضامني عامؿ توازف و االجتماعي 

في تحقيؽ نوع مف  اأساسي المقاولة االجتماعية عامال تصبح نشاطاتبالتالي و  جزاء في تأدية وظائفو.األ

 .  والتكامؿ بيف األنساؽالتوازف واالنسجاـ االجتماعي 
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 اهيمــــديد المفـــــتح

 6المــــــــقاولة-1

 ،نتاج سمع وخدمات جديدة ليا قيمة مادية ومعنويةا  و  إبداعلى إتحويؿ فكرة  لىإىي ذلؾ التنظيـ اليادؼ 

لة و تتجسد في عدة أشكاؿ منيا المقا الموارد وتحمؿ المخاطرة. واستغالؿ االبتكارتقوـ عمى السعي نحو 

 .االجتماعية

 ماعية:ــــــاالجت المــــــــــقاولة-2

ستحداث حموؿ مستدامة لمواجية االتضامني بغية  االجتماعيىي مجموعة الجيود المبذولة في المجاؿ 

كونيا ال تركز عمى جني الربح عمال التقليدية فيما عدا ، ال تختلف عن ريادة األنسانيةا  و  اجتماعيةتحديات 

بيا في ىذه الدراسة مؤسسة  ية، ونعنيالتجار كيدؼ أساسي بؿ تركز أكثر عمى المجتمع وليس النتائج 

 "ألؼ" لإلعالـ اآللي التابعة لمزاوية العموية المتواجدة في مدينة مستغانـ

 :المــــــــــــاإلس-3

 وحكمًة.نقياد لمطرؼ األقوى واألكثر عظمًة وقدرًة واإل االستسالـيعني  6لغة

وىو الرسالة الخاتمة التي  .التزاـ شريعتوو التعب د هلل تعالى و اإلقرار بالتوحيد مع التصديؽ ىو اصطالحا6 

نعني باإلسالـ في ىذه الدراسة اإلسالـ الصوفي ممثال في و  عمى محمد صمى اهلل عميو وسمـ. أنزلت

 الزاوية العموية

 الزاوية العموية:-4

-5425المستغانمي )عمى يد الشيخ احمد بف مصطفى العالوي 5559معمـ صوفي جزائري تأسست سنة 
5511) 
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 Alif info" ألف" مؤسسة-5

مؤسسة  ، ابتكرت5532تضامنية تأسست عاـ  اجتماعيةىي بنية تنظيمية ذات طابع اقتصادي وأىداؼ 

رقمنتو بواسطة  لممعطيات اإلسالمية بيدؼ المحافظة عمى التراث اإلسالمي و لتصميـ بنؾ عالمي

تسيؿ ل قدـ بشكؿ مجانيضمف ابتكار برامج تقنية ت  والذكاء االصطناعي  تكنولوجيا اإلعالـ اآللي ستخداـا

حاديث النبوية الشريفة وكؿ ما يتعمؽ واأل البيانات المتعمقة بالقرآف الكريـ إلىمف عممية البحث والوصوؿ 

 سالـ.اإلوأعالـ  سالـ والمواقيتبفرائض اإل
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 الدراســــــــــــــــــــــــــة تنظيــــــــــــــــــــــــم

 حيث نعرض فيو إشكالية الدراسة والفرضيات النظريطار إللمعالجة ىذه الدراسة ننطمؽ با

لموضوع  األوؿعمى أف نتطرؽ في الفصؿ  الموضوع.المقترحة مع اإلشارة ألىـ الدراسات التي تناولت 

والذي  التديف الشعبيو اإلسالـ الرسمي خصائص يف ب زولنمي   الديف بضبط مفاىيـ الديف والتديف واإلسالـ،

ثـ ضبط حدود العالقة بيف الديف  الصوفي.الزوايا الحاممة لممنيج  ومؤسسات يالصوفالتديف يتجسد عبر 

عمى أف يتـ  ،مف خالؿ التراث النظري الذي يؤسس ليذه العالقة والمجتمع وكيؼ يؤثر عمى تحقيؽ التنمية

لى إوكيؼ سعى أىؿ التصوؼ  تطوره،لتصوؼ وتاريخ نشأتو ومراحؿ االتركيز في الجزء الثاني عمى 

عبر عديد النماذج مف خالؿ التعرض لنموذج الزاوية العموية وتاريخيا االجتماعي  تجسيد الفكر المقاوالتي

ضمف  العالقة بيف الفكر الصوفي والمقاولة االجتماعية ف نناقش حدودأعمى ، التضامنياالجتماعي 

 .األدبيات التي تناولت الموضوع

كشكؿ مف أشكاؿ المقاولة مف خالؿ االجتماعية عمى موضوع المقاولة  نينركز في الفصؿ الثا حيففي 

االجتماعية وتطورىا وتاريخ المقاولة عمى أف نركز عمى مفيـو  العاـ،التطرؽ لمفيوـ المقاولة في شكميا 

بعض النماذج  وعرضفي العالـ االجتماعية نبرز واقع المقاولة  ثـ المجتمع الجزائري.و العالـ  فيالتاريخي 

 والثقافةاالجتماعية ثـ تحميؿ العالقة بيف المقاولة  االجتماعية،التي جسدت مبادئ المقاولة  العالمية

          .االجتماعيوكيؼ ساىـ التديف الصوفي في إبراز المقاولة في شقيا  وعالقاتيا بالديف

التي اريخ نشأة وتطور المؤسسة اإلحاطة بت عبر لؼ "أعمى مؤسسة " ثالثنركز في الفصؿ العمى أف 

التي مرت بيا  المراحؿوأىـ ، ابتكرت برامج تيتـ برقمنة التراث الروحي اإلسالمي بطريقة تضامنية

لى أيو  مسارىا.والخدمات التي قدميا عبر  ثـ  ،الم عتمدةدت المؤسسة مبادئ المقاربة النموذجية جس  حد  ا 

 المستخمصة.لى أىـ النتائج إوصوال  المقترحة،ساس الفرضيات أالنتائج عمى  مناقشة
 



 الفصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل األول
 ةعددـــــــــمتوأدوارا ابتة ــــــم ثـــــــوفي قيـــــــــالم الصــــــــــــاإلس

 المبحث األول

 اإلسالممفاهيمي بني الدين التدين و  مدخل-1
 التنمية حقول متباينة وعالقات متداخلة ،الدين، اجملتمع-2
 الطابع الرمسي واملمارسة الشعبية بنياإلسالم -3

 الثانيالمبحث 

 التصوف النشأة والدور-1
  اجتماعيةالزوايا مؤسسة دينية وأدوار -2
  الزاوية العلوية مؤسسة تقليدية يف منط عصري-3

 التجديد يف خطاب الفكر الصويف لدى الزاوية العلوية-4
  خالصة الفصل األول
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  تمهيد

األفراد  واتجاىاتوتنظيـ سموؾ ومواقؼ  ضبطالفاعمة في  االجتماعيةالديف مف أقوى النظـ  ُيعتبر

المقدس الممارسات ذات الطابع الرمزي و النظـ والمعتقدات  المجتمع عبر استقراروفي ضماف  والجماعات،

ما يجعؿ منو ضرورة  بيا،األخرى مؤثرا ومتأثرا  االجتماعية يدخؿ في عبلقات تفاعؿ معقدة مع األنساؽ

 العاـ السوسيولوجيتشكيؿ الفضاء  ويساىـ فيمختمفة  ايؤدي أدوار  اإلنساني،رتبط بالوجود ا اجتماعية

وبما تشكمو مف قيـ  االجتماعيةالثقافة  تركيبةفي  تأثيرهظير ي في تفاصيؿ الحياة اليومية لؤلفراد.و 

ومراقبة وضبط أنماط التفكير  يساىـ في توجيو والعبلقات، كمااألنشطة واألفعاؿ في مختمؼ  واتجاىات

 .ورمزي وروحي رأسماؿ ثقافيبو لبمورة وتشكيؿ  يؤسس اوسموكي امعرفي اتراكم بذلؾ شكبلً مُ 

وأىـ المحاوالت التي سعت  العاـموضوع الديف بشكمو ؿ مف خبلؿ ىذا الفصؿ أف نبحث في سنحاو إذ 

وكيؼ أف اإلسبلـ في  ،الشمولي اساىـ في تحقيؽ التنمية في شكميالديف يُ لى توضيح وتفسير كيؼ أف إ

مف ضمنيا نموذج و  الجزائري،المجتمع في الخدمات  الكثير مفشكمو الصوفي الطرقي ساىـ في تحقيؽ 

إبراز أىـ مبلمح  سنحاوؿ كما لؼ.أمؤسسة  عبر االجتماعيةالزاوية العموية التي ترجمت فكرة المقاولة 

ئؿ لى مؤسسة عصرية تعتمد عمى وساإىذه الزاوية مف مؤسسة تقميدية  عرفتوالتحديث والتحوؿ الذي 

.وآليات عصرية لتحقيؽ التنمية
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 التدين واإلسالم، الدين ي بينميهامف مدخل األول:المبحث 

 الدين مفهوم 1-1

 االجتماعبرزىا عمـ أالكثير مف التخصصات العممية  نقاشاتحتؿ موضوع الديف مساحة شاسعة في القد 

 االجتماعيالنسؽ  ضمفعبلقتو  المجتمع وفيالديف ووظائفو داخؿ  مفيوـالبحث في رواده حاوؿ  الذي

عبر مقاربات  االجتماعير والتنمية والتغيّ الديف بيف كما حاوؿ الكثير منيـ البحث في حدود العبلقة  ،العاـ

فمنيـ مف اعتبره مؤسسات  بالتنمية.وفي عبلقتو  تعريفيـ لمديففّسرت تبايف الباحثيف في نظرية متعددة 

بمجموعة مف الرموز مف الباحثيف في حيف يرتبط لدى اتجاه آخر  العبادة، مرتبطة بدور منتظمةذات بنية 

ليو بكونو يجمع بيف مختمؼ ىذه األبعاد، إنو يمكف النظر أغير  بيا، االلتزاـو تستمـز اإليماف المقدسة التي 

يمثؿ  وأنو في حياة الناس امركزي امحور ختبلفيا اعمى يمثؿ في المجتمعات البشرية كونو كاف وال يزاؿ 

 .مقدسة تتضمف قواعد أخبلقية وممارسات وقيـ وطقوسروحية منظومة فكرية 

 بالمقدس،حدد عبلقة اإلنساف مجموعة المعتقدات والطقوس التي تُ  "فيوفي المغة لمديف معاف متعددة و 

 .1"لو ويخضع اآلخر أحدىما عظـيُ طرفيف  بيف عبلقة المعبودب العابدوعبلقة 

بتعدد وظائفو وأىدافو وذلؾ في ضوء المقاربات  ارتبطتضي الديف بمفاىيـ متعددة فقد حُ  اصطبلحاأما 

بالوجود اإلنساني في  ارتبطت اجتماعيةكثيرة لمديف كظاىرة المتعددة التي أسست لوضع مفاىيـ النظرية 

المنظمة والموجية لمسموؾ اإلنساني عبر مفيوـ  متماسكة مف العقائد والعبادات األولى، وكمجموعةأشكالو 

عمميات تعبدية  وشعائر،يتبمور عبر تصورات فكرية )طقوس  المقدس، إطار وضمفالحبلؿ والحراـ 

 ا،نفسي اروحي اساىـ في إيجاد وحدة روحية تحقؽ انسجاممشتركة تؤمف بيا جماعة إنسانية تُ  (ورموز وقيـ

 فراد.األبيف  اسموكيو  ااجتماعي

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 12، ص1952 لبناف،، الحرية، بيروتالديف، مطبعة  محمد،اهلل دراز  عبد-1
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تمنح التي  العقائد والممارسات واألعماؿ مف مثؿ مجموعةيُ  (Emile Durkheim) دركايـ إميؿعند جده فن

في مف خبلليا ساىـ تاألفراد والجماعات مف االنسجاـ والوحدة بيف  نوعاوتحقؽ القداسة لؤلشياء  طابع

ات الدينية المجتمع و أف التصور ف الديف سيبقى ما بقي إيقوؿ دركايـ " والتماسؾ.وتدعيـ التضامف تحقيؽ 

الديف ىو جوىر المجتمع والقوة غير المرئية التي  الجمعية، وأفعف الحقائؽ  ىي تصورات جمعية تعبر

تستقر في أعماؽ األفراد وترفع مف درجة ثقتيـ في أنفسيـ ال سيما أثناء تجمعيـ ألداء شعيرة مف الشعائر 

حسب دركايـ  داخؿ المجتمع  ؽ الضبطيحقوت،  1بسيط"  حتى مجرد حفؿ ديني أو نسؾ مف األنساؾ أو

بما ليا  وكمفاىيـ ذات قوة رمزية ال يمكف تجاوزىا  الحبلؿ والحراـ و المقدس والمدنسمفيـو  عبر يمر

المقدس ىذا . أوامرىا ونواىييا واحتراـ التزاـو ما يتطمب منيـ طاعة  .تأثير وسمطة معنوية عمى األفراد مف

 ضمف االجتماعيوالتماسؾ  االندماجالطقوس المختمفة التي تساىـ في تحقيؽ  عبر يتمظيرو يتجسد  الذي

 .مجاالت المكاف والزماف واألشياء

مثؿ المستوى األعمى واألعـ في النسؽ " أف الديف يُ (Parsons ,Billa)وبمبل في حيف يشير كؿ مف بارسونز 

 2يات العامة لمفعؿ اإلنساني" الثقافي الذي يؤدي وظيفة إعطاء التوجُ 

 ،الديف موجود في جميع المجتمعات المعروفة اليوـ"أف  إلىفيشير ( (Antoni gidnez زغدن نتونيأما أ

واإلجبلؿ، ترتبط بسمسة مف الشعائر الطقوسية  االحتراـنطوي عمى منظومة مف الرموز التي تستوجب ي

التي تشترؾ فييا جماعة المؤمنيف، وأف المعتقدات الدينية والروحية مازالت تؤثر تأثيرا بالغا في حياة 

كّوف منظومة واسعة مف الحوافز والدوافع التي تحدد مسارات السموؾ الكثير مف األفراد والجماعات وتُ 

 . 3" يـالفردي والجماعي فيما بين

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 173ص ،2001، العربي، القاىرة، مصرالفكر  الديني، داراالجتماع  عمـمديحة، سيد إبراىيـ  محمد-1
 98، ص2002، مصر الجامعية اإلسكندريةعمـ االجتماع الديني ومشكبلت العالـ اإلسبلمي، دار المعرفة  محمد،احمد بيومي -2
 571، ص2005لبناف، بيروت، ،4طلمترجمة، العربية  االجتماع، المنظمةعمـ  ،الصباغفايز  أنتوني، ترجمةغدنز -3
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ـ أخبلقية بقيّ عمى االلتزاـ الناس  تضبط وقوة روحية ال يمكف تجاوزىا معنوية بنيةُيمثؿ  الديف يجعؿ ما

مجموعة مف الطقوس والشعائر أو الممارسات  تتمظير عبروالتنفيذ و  االحتراـ تستوجبوأنماط سموكية 

 . بديف معيفالمؤمنوف التي يؤدييا 

شكؿ نوع مف المرجعية تُ  أداة (Claude Lévie Strauss) كمود ليفي ستروس منو حسبجعؿ كؿ ذلؾ 

في  االستثمارالمعرفية والمعيف الرمزي والعاطفي القادر عمى أف يمنح األفراد بعض المنافع لمواجية 

 1الحياة "

الذي  االجتماعي"أف الديف صيغة مف صيغ النشاط  ) (Max weberماكس فيبر وعمى اتجاه آخر يرى

أحد المحددات األساسية ، و االقتصادي واالجتماعي في صياغة النسؽ  ولمنشاط  حوافز ُيساىـ في إنتاج 

ومعتقدات تشجع  ـالتي تتسـ بأخبلؽ وقيّ  البروتستانتيةوالتي تعد نتاج الروح الدينية  االقتصاديةلمممارسات 

عطاء بعد واالستثمار االدخار عمى العمؿ و تقانو وا  وىنا نجد ،  2"لمميف والحرؼ اقيمي اوتقديس العمؿ وا 

نبياء خاصة في األ تلمديف تجسد استثنائيةرمزية معنوية و ة الكاريزما كسمطة عمى قوّ ماكس فيبر يؤكد 

 .ورجاؿ الديف ودورىا في التأثير عمى األفراد وقيادتيـ وتوجيييـ 

نظاـ مف لممعتقدات والسموكات األخبلقية و نظاـ يمثؿ " يرى األستاذ محمد بف بريكة أف الديف  حيففي 

رسخ لدى اإلنساف حاالت وجدانية ودوافع قوية ونسؽ مف الرموز يُ ، األفكار والتوجيات والطقوس والشعائر

 3"لمثؿ العميالى عالـ الروحانيات والقيـ واإمف أجؿ تشكيؿ رؤيتو الكمية عف الوجود والتسامي 

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 152صمرجع سابؽ ،  االجتماع،عمـ  أنتوني،عدنز -1
 71،ص 2008،بيروت ،لبناف، 1 ط لوراف ، ترجمة محمد عمي مقمد ،ماكس فيبر ،دار الكتاب الجديد المتحدة،فموري  -2
 81،ص2006،الجزائر،1طوالتوزيع،  واإلشياردار المتوف لمنشر  العرفاف، إلىمف الرمز  اإلسبلميالتصوؼ  محمد ،بف بريكة -3
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دخؿ في عبلقة  اجتماعيةالتعاريؼ المقدمة لمفيـو الديف فإنو يعد ظاىرة  تباينتوميما  عاـ وبشكؿ

 والرموز رتبط بالوجود اإلنساني في شكؿ مجموعة مف األفكارا،األخرى  االجتماعيةتفاعمية مع الوحدات 

وتعتمدىا في جماعة تؤمف بيا التي  األخبلقيةوالممارسات السموكية والقيـ والشعائر والعبادات  والمعتقدات

ذات قوة مما تحممو مف قواعد ومبادئ  انطبلقاولوياتيا أوترتيب  ياوغايات ياتحقيؽ أىداف و شؤونياتنظيـ 

بالمعروؼ  لى تحقيؽ الغايات واألمرإلى تقديس العمؿ واألمانة واإلتقاف والسعي إتدعو رمزية وروحية 

 وحسف الخمؽ وغيرىا مف القيـ التي تشكؿ ثقافة دينية. واالجتيادوالصدؽ في القوؿ والعمؿ 

 مفهــــــوم التدين 2-1

فإف ىناؾ  ،نو اجتماعي بطبعوأوصؼ اإلنساف بأنو حيواف ناطؽ، وابف خمدوف وصفو ب أرسطوكاف  إذا

" فطرة التديف ستبلحؽ اإلنساف ماداـ ذا عقؿ وستزداد فيو ىذه الفطرة أف و ف بأنو كائف متديّ  ومف يصف

يرتبط مفيومو في انسانية وحاجة فطرية  نزعةبذلؾ يعتبر . فالتديف 1مى نسبة عمو مداركو ونمو معارفو"ع

 اإلسبلـ عبر د فييتجسّ  إليماف والعبادة واألخبلؽ.ا يتبلـز مع ،والممارسةفي القوؿ  باالعتقاداإلسبلـ 

 إلىالذي يسعى  االجتماعيالشكؿ أنو ُيمثؿ" و  .وقيـ تعاليـ وأوامر ونواه ما جاء بو مفب وااللتزاـالممارسة 

ينعكس مف خبلؿ و يتمظير  ،2" جورج سيمؿ حسب تعبير االستحواذ والسيطرة عمى الديف كتجربة ذاتية

نساف اإلعبر بيا يُ  اوأسموب طريقة ما يجعؿ منو، بأفكار المعتقد الديني وتعاليمو وااللتزاـالتمسؾ مدى 

والممارسات واألقواؿ  واالحتفاالتالطقوس والعبادات  مثؿأشكاؿ عديدة عبر  بالديفالمتديف عف عبلقتو 

 .واألفعاؿ

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 87ص مرجع سابؽ، الديف،محمد،  درازمحمد اهلل  عبد-1
االمارات ،1ىيئة ابو ظبي لمثقافة والتراث،ط والسياقات، اإلشكاالتالديف عناية، عمـ االجتماع الديف  ترجمة عز انزو باتشي، ،اكو فيفا سابينو -2

 63ص، 2011العربية المتحدة،



إلاسالم الصوفي قيم ثابتة وادوار متعددة                                          الفصل ألاول                                   

 

29 
 

الجانب الروحي في حياة اإلنساف لو دور في إرساء األسس النظرية لحركة يمثؿ بذلؾ  و" ما يجعؿ من

التعامؿ  وحضورا إنسانيا متيقظ األبعاد مف خبلؿ اإلنساني،ممارسة دائمة لموعي  باعتبارهاإلنسانية  الحياة

 . 1مع الطبيعة ومكوناتيا المختمفة وبيئاتيا المتعددة"

ينسجـ مع مضاميف سموب أو كيفية لمتعاليـ الدينية بوالفعمية ارسة الميدانية المم ىو بيذا المعنىفالتديف 

ـ فكرية تمثؿ وقيّ تطبيؽ وممارسة عممية سموكية  إلىممارسة الديف وتحويمو مف خبلؿ معتقدات الدينية ال

 مرجعية لمفرد في توجياتو المختمفة.

 مفهـــــــــــــوم اإلســـــــــــــالم 3-1

 اآلمر ألمر واالمتثاؿ واالستسبلـاإلسبلـ في معاجـ المغة إلى االنقياد والخضوع واإلذعاف  تدؿ كممة

خبلص  اعتراضألمره ببل  وانقيادسمى اهلل الديف الحؽ اإلسبلـ ألنو طاعة هلل  وقد. اعتراضونييو ببل  وا 

ونظاـ لفقياء ىو مجموعة مف العقائد والطقوس ا ومصطمح اإلسبلـ حسب جميور ،العبادة لو سبحانو

وية عالمية اكرسالة سم فيو. جاءساعد عمى فيـ العالـ الخارجي والتأثير مف األفكار والمعتقدات تُ  متكامؿ

 اتربوي ،اثقافي ،ااجتماعي، ااقتصادي اتنظيم يمثؿ. الماديةو حياة البشر في مختمؼ نواحييا الروحية  يوجو

تضفي معنى عمى الحياة لشترؾ فييا كؿ الديانات تأخبلقية تشتمؿ مبادئ  املممجتمع يتضمف قيّ  وخمقيا

 .وقوة روحية وسمطة معنويةرمزية  بنيةما يحتويو مف  عبر

 

 

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 59، ص 2008، مصر اإلسكندريةالديف وقضايا العصر ،مؤسسة الثقافة الجامعية،  سالمة،عبد الجبار -1
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 حقول مختمفة وعالقات متداخمة التنميةالديـــــــــن، المجتمــــــــــــــع،  ثانيا:

مثؿ مجموعة متماسكة مف العقائد والعبادات المتصمة الكثير مف الدارسيف لموضوع الديف عمى أنو يُ  فؽيتّ 

جد اإلنساني او تبال ارتبط .حياةشترؾ لمفؽ تصور مُ نظـ حياة األفراد وِ حدة دينية تُ ؼ وِ ؤلِ بالعالـ المقدس، تُ 

نسانية. يقوؿ الحياة اإلغير منفصمة عف  اجتماعيةمنظومة فكرية وُبنية ثقافية وظاىرة  يمثؿ األزؿ،منذ 

ال يوجد مجتمع بشري دوف ديف أو مف دوف ظاىرة تقديس والتي تتخذ أشكاال شتى انو "ركوف أمحمد 

حاجة عبر في العمؽ عف ولذلؾ توجد أدياف متعددة في البشرية ولكنيا جميعيا تُ  مجتمع،بحسب نوعية كؿ 

 1"واحدة

يرتبط بما ىو نو لـ يظير مجتمع ببل ديف أو نظاـ ديني أ ةنثروبولوجياألتؤكد الدراسات واألبحاث  إذ

اإلنساف  وكوفما يؤسس لفكرة النزعة الفطرية لمديف  المقدس.ب اإلنساف مف ىذا قرّ تُ عبر طقوس  مقدس

 كاف وال مف مكونات الثقافة يكوف رئيسمُ الديف  أفو  ،متديف بطبعواجتماعي فيو كذلؾ كائف كائف كما انو 

مبلزمة لنشأة وقياـ  اجتماعيةظاىرة و  اجتماعي،الموجودة داخؿ أي بناء االجتماعية  نساؽزاؿ مف أىـ األي

في حياة الفرد والمجتمع. يتداخؿ في عبلقات تفاعمية ووظيفية متبادلة  لو مكانتوالمجتمعات البشرية 

يعد ـ أف الديف ليعني ما  "االجتماعياألخرى المكونة لمنسيج  الجتماعيةا التأثير والتأثر مع الظواىر

 ىاوالسياسة واألسرة والثقافة وغير  باالقتصادإنما تربطو عبلقة متشابكة  ،ف قائـ بنفسو داخؿ المجتمعكوّ مُ 

المشترؾ الذي يصوغ  ومصدر لمحس القائـ، االجتماعينة لمنظاـ كوِ المُ  األخرى االجتماعيةمف النظـ 

   .2"االجتماعي الفعؿُيشكؿ و 

 

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 117ص ،2012، لبناف، ،بيروت،  1طوالنشر،والنشر،  لئلشيارالشبكة العربية  الديف والنص والحقيقة، مصطفى،الحسف -1
 181ص ،2014، العراؽ، 1والتوزيع، طدار نيوز لمطباعة والنشر  الديني، االجتماع عمـ ميدي،القصاص  محمد-2
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وعالجت جدلية العبلقة بينو وبيف المجتمع  بدراسة اىتمتالتي  الفكريةاالتجاىات و تعددت المقاربات حيث 

ميؿماكس فيبر  االتجاهيعد في ىذا و  ظاىرة األدياف في عبلقتيا بالمجتمع تأثيرا وتأثرا.  إضافة دركايـ وا 

 اىتماـالعبلقة .فنجد  تمؾالذيف حاولوا تفسير وفيـ حدود  االجتماعكارؿ ماركس مف أىـ عمماء لى إ

إذ يمكف  ،المجتمعو  الديف المتبادؿ بيفوالتأثر  لتأثيرا حدود درجةكز عمى دراسة وتفسير تماكس فيبر ير 

أف تركيز ماكس " في ىذا الصدد والذي مفاده (Talco tt Parsons)  "بارسونز تالكوت"بما قالو  االستشياد

ر مف مصادر التغيّ  اىام رامصد اعتبارهبؿ مف  الديف قوة ستاتيكية ثابتة، اعتبارفيبر لـ يكف ينطمؽ مف 

الرئيسي لمتوجيو  نو المصدر الحاسـ وأالراسخ  العتقادهس أبحاثو لدراسة الديف ، كما كرّ االجتماعي

وتأكيده عمى أنو ال يوجد مجتمع ميما  ،اليومية  اتيـيفعالألتباعو بؿ وفي نظـ كؿ  واألخبلقي الروحي

لو دور فيبر ماكس  وأف الديف حسب.  1"ره يخمو مما يمكف تصنيفو تحت مسمى الديفكانت درجة تحض  

األخرى، عف باقي أنظمة المجتمع وأنو ال يمكف فيـ الديف بمعزؿ ، االجتماعير والتطور في إحداث التغيّ 

وفي أنماط األسرة وفي  واالجتماعية والسياسية االقتصاديةمف نسؽ يتأثر ويؤثر في العمميات  اجزء وكونو

المؤثرة في روابط  االجتماعية عد مف أىـ األنساؽالديف يُ  في حيف يرى إميؿ دركايـ أفّ  طبيعة المجتمعات.

مف  وأنو رمز" لؤلفراد المشترؾ الشعور تساىـ في تكويفتعاوف وتكافؿ ومساواة  يحققو مفبما  المجتمع،

عطاء الشرعية لقيّ  ـ رموز المجتمع، ووظيفة الديف األساسية تكمف في تعزيز وحدة المجتمع وعصبيتو وا 

ضفاء القداسة عمييا وتجميع الناس في ىوية موحدة مف خبلؿ ممارسة الشعائر المجتمع  ومعاييره وا 

عبر طقوسو  االجتماعييحقؽ التماسؾ  اجتماعيةظاىرة بالتالي الديف ما يجعؿ مف  .2"والطقوس الدينية

البناء وتقوية تتمثؿ في المحافظة عمى تماسؾ  اجتماعيةحسب دركايـ وظيفة  وأف لمديف واحتفاالتو،

  يؤسس لتكويف ما أصحاب الديف الواحد التضامف بيفعمى درجات أ واستمراره وتحقيؽ االجتماعي

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 182ص سابؽ، ميدي، مرجع القصاص محمد- 1
 428،ص2000،  لبناف، بيروت ،1،طلمنشرالمجتمع العربي في القرف العشريف،  مركز دراسات عربية  حميـ ، بركات-2
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كما يعمؿ عمى تحقيؽ نوع مف  ودينية تميز أفراد الديانة الواحدة عف غيرىـ مف األفراد، اجتماعيةىوية 

يؤطر و نظـ الذي يُ  خبلقيالفكري واألثيره في األفراد وسموكيـ وتحديد النسؽ عبر تأ االجتماعيالضبط 

ويساعد األفراد عمى مواجية النفسية الراحة كما يحقؽ ،  العبلقات بيف األفراد في المواقؼ المختمفة

مى حيحدد القيـ التي تنظـ العبلقات ويجب أف يتو  فرادالديف عمى سموؾ األ كما يؤثر ،الصعوبات وتخطييا

في سياؽ  االجتماعيما يشكؿ حالة مف الضبط  ،خريف في المواقؼ المختمفةبيا الفرد خبلؿ تعاممو مع اآل

ومف .األخرى يؤثر ويتأثر بيا  االجتماعية نساؽيقـو في عبلقة تفاعمية مع األ ،الضمير الجمعي المحمي

يقوـ  حسب دركايـو أف الديف  ،والجماعات أينما وجدت جتماعياالالمبلزمة لمبناء  االجتماعيةالظواىر 

ىما المقدس والمدنس حيث يقوؿ " إف جميع أنواع اإليماف الديني المعروفة سواء  ساسييفأعمى مفيوميف 

المثالية التي يتصورىا  أومور الحقيقية معقدة تتمتع بميزة مشتركة فيي تفرض ترتيب األ أوكانت بسيطة 

ما كممتا مقدس ودنيوي عني رفاف عادة بتسميتيف مختمفيف تعبرنوعيف متعاكسيف يع أونساف في طبقيف اإل

 .1بشكؿ كاؼ"

 المادي بالجدؿ االجتماعي البناءروا مف الذيف فسّ ( (Karl maxآخر نجد كارؿ ماركس  اتجاهوعمى 

حوؿ  الصراع مظاىر ومظير مف االجتماعيوأف الديف ىو نتاج لمصراع الطبقي والتفاوت  االقتصادي،

وسبلح ذو حديف فيمكف  وعنؼ رمزي اغترابيةوممارسة  ظاىرة إيديولوجية. ما يجعؿ مف الديف " السمطة

 الستغبلؿوظؼ توظيؼ سمبي كما يمكف أف يُ وتحقيؽ التنمية، االزدىار و أف يكوف أداة لمتطور والتقدـ 

 .2"اإلستيبلبو وآلية لمتخدير  واغتصابياحقوؽ األفراد ونيب  لمسيطرة واالستعباداإلنساف وأداة 

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 231،ص2017،جويمية  38العدد  ،، الجزائر، مجمة فكر ومجتمع  دركا يـالديف والطقوس الدينية عند  عمي،عميوة -1
 89،ص  .2010،األدبية، المغربسمسمة المعارؼ  مكتبة المثقؼ العربي، بيف الحداثة وما بيف الحداثة، جميؿ، اإلسبلـ حمداوي-2
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نحو  االختبلؼو  مدى التبايف االجتماعيظير مف خبلؿ ىذه المقاربات النظرية لمديف عند رواد عمـ  إذ

 تظيرالعبلقة التفاعمية بيف الديف والمجتمع ما يجعؿ مف وعبلقاتو مع المجتمع. وظائفو مفيـو الديف و 

 .المجتمع في بناءه الكميمستوى  عمىو  الذاتي لمفردالمستوى  عمى

توجييا السموؾ وتوجييو  تنظيـ مف خبلؿ لئلنسافالحياة النفسية عبر  عمى الفرد تأثير الديفحيث يتجمى 

شحف و  لمفرد، والوجدانية االنفعاليةالنفسي وتنظيـ الحياة  وتحقيؽ االستقرارـ النبيمة السامية والقيّ ينسجـ 

شباع النفس بالعواطؼ   اذاتي ايعد رقيب االنفعالي، كماالنفسي  واالستقرارالحاجات األساسية كالتوازف وا 

والسيطرة عمى غرائز وتأطيرىا عمى الفرد مف خبلؿ تيذيب نفسو وتوجيييا  اداخمي ايمارس ضبط اداخمي

ساىـ في تحقيؽ تكامؿ يُ  اجتماعيةضرورة خرى أمف جية  في حيف يعد .واستقامتيا نزواتوالفرد ومحاربة 

لما لو مف قوة وتفاعبلتو العاـ لييكمية المجتمع وتنظيمو وتنظيـ عبلقاتو  وتشكيؿ اإلطار االجتماعيالبناء 

المصالح  والدعوة الى تغميب االستقرار القوانيف وتوفير احتراـطر أ ضمف الجماعيةالحياة  تنظيـفي 

ظير ، كما ت واالنحراؼالعاـ ومحاربة الفساد واالىتماـ بالشأف العامة وتحقيؽ التعاوف والتضامف والتراحـ 

بقانوف رمزي يؤثر في  االجتماعيةأىميتو في بناء وتكويف المجتمعات وتوجيييا وضبط المؤسسات 

 .والتضامف داخؿ أي مجتمع إلحداث نوع مف التماسؾ االجتماعيةالتفاعبلت والعبلقات 

القانوف وضماف  احتراـيقوؿ محمد دراز " أنو ليس عمى وجو األرض قوة تكافئ قوة الديف في كفالة 

ما يؤكد عمى أف بناء الحضارات  ،أسباب الراحة والطمأنينة فيو والتئاـنظامو  واستقرارتماسؾ المجتمع 

 وروح المشاركة واالنتماءيغرس الشعور بالوالء . فنجده 1"ببروز الفكرة الدينية ارتبطتونشأة المجتمعات 

ـ يقـو بتدعيـ القيّ حيث  .االجتماعيلتعاوف واالذي يستدعيو التضامف  االندماج ويحقؽالمسؤولية و 

 وتحقيؽ االلتزاـالنظاـ،  عمييا المجتمعات لتحقيؽ مف أىـ الضوابط التي تعتمداإليجابية داخؿ المجتمع و 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 22، صسابؽ مرجع الديف، ،محمد اهلل دراز عبد-1
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 وتحقيؽ الضبط االجتماعيةالتي تعمؿ دور الرقابة  والروحيةالرمزية  االدينية وسمطاتيمف خبلؿ مؤسساتو 

كما يمارس نوع مف الرقابة عمى سموؾ الناس، ما يجعؿ منو يتجاوز فكرة أنو ممارسة تعبدية  .االجتماعي

والثقافية  االجتماعيةويؤثر في مجاالت الحياة  متكامؿ يؤطرانو نظاـ  إلىلمشعائر والمعتقدات 

عبر مرجعيتو الفكرية ومف خبلؿ قيمو الرمزية  رمف عوامؿ التغيّ  عد عامبلكما يُ  وغيرىا. واالقتصادية

كما تتجسد عبلقتو  وتأطيرىا،السموكات  في تحديد العبلقات والتفاعبلت ووسمطتو المعنوية وقوتو الروحية 

لكونو يرتبط بالجانب الروحي لئلنساف وما ليذا الجانب مف دور في توجيو سموؾ وقيـ اإلنساف بالمجتمع 

وفؽ طابع مقدس ذا طابع رمزي ال  الجماعيةدوره في رسـ حدود معالـ الحياة  تفاعبلتو، وفيوطبيعة 

 االجتماعيةة كاف الديف أوؿ النظـ إطار دائرة الحبلؿ والحراـ، ومف ثمّ  ضمفو المساس بو أيمكف تجاوزه 

ىذه القيـ والمبادئ التي يحمميا والقوة الرمزية التي  عمى األرض. هرتبطت بوجوداو التي عرفيا اإلنساف 

 واالجتماعية. االقتصاديةفي تحقيؽ التنمية  امحوري عامبليتميز بيا جعمت منو 

منظومة متناسقة مف يعد الديف كوف  وتأثرتأثير عبلقة بيف الديف والمجتمع عبلقة ال ما يجعؿ مفوىو 

تشكيؿ ب الحياة البشرية لو القدرة عمى المنظمة والموجية ألسمو والممارسات والمعامبلت  المعتقدات

 .االجتماعيةالتفاعبلت تأطير و لو دور في صياغة كما  المختمفة،اإلنساني في مجاالتو  وتوجيو الفعؿ

 وسوسيولوجية اقتصاديةمت العبلقة بيف الديف والتنمية محور نقاشات ودراسات شكّ  ومف جية أخرى

، والتي أجمعت عمى أىمية في المجتمعات الغربية واإلسبلمية عديدةعبر مراحؿ زمنية  امتدتوفمسفية 

 تجاىؿ دور العقيدة الدينية في جعؿ مف الصعبيما العقيدة الدينية في بناء وتطور الحضارات اإلنسانية 

 ت تبرز مبلمح ىذا التصورأيولوجي بدسالسو  ومع تطور الفكر،  تطور الحضاراتعوامؿ تفسير و فيـ 

  والرأسمالية أف البروتستانتيةمف خبلؿ مؤلفو األخبلؽ  حاوؿ الذي( Max weber )عبر كتابات ماكس فيبر

مف خبلؿ  عتبراذ إ .تحقيؽ التنمية والنيوض الحضاري في يسيـ بشكؿ فعاؿمديف أف ف كيؼ يمكف ليبيّ 

مف  عامبل اعتبارهرمزية محافظة بؿ يمكف  أفكار ذات قوة باعتبارهليو إدراستو أف الديف ال يمكف النظر 
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حاوؿ مالؾ بف نبي عبر كتابتو العديدة التأكيد عمى أىمية الفكرة الدينية  االتجاهعوامؿ التغيير. وفي نفس 

حداث التغيّ  حداث خبلقي كمدخؿ إلحداث وثبة تنموية واأل االجتماعي ر والتطورفي بناء الحضارة وا  وا 

ي أوأف الديف ىو العامؿ الميـ في بعث  ديني،الحضاري والتي " تكوف أساسيا فكرة ذات طابع  االنطبلؽ

موضوع متعدد المداخؿ والمقاربات التنمية ما يجعؿ مف موضوع . 1"نمط بناء ىدفو اإلنتشار أوأسموب 

القيمية ، االجتماعية الثقافية،، االقتصاديةوالمحددات  تعكس تداخؿ وتفاعؿ العديد مف العوامؿ التي

 خصوصيات ثقافية وبيئية وكونيا تحمؿ ،وليست مرتبطة بالعامؿ المادي والتقني فقطوالروحية واألخبلقية 

ممؾ مف تبكمية ما وغناىا ال ُيقاس جعمت مف تصنيؼ الدوؿ  عوامؿ وىي لممجتمع، ي وقيميتاريخوتراكـ 

 مف مفيـو التنمية يعكس البعد الثقافيما جعؿ . وامتداد حضاري مف أفكاربقدر ما تمتمؾ بؿ ثروات 

والميارات والخبرات  االجتماعية"لعناصر حياتية وعقمية عديدة تتمثؿ في السموكيات بمفيومو الشمولي 

، ـ الروحية تقاليد والتنظيمات الثقافية والعقائد وأنساؽ الفكر والقيّ واألعراؼ وال واالتجاىاتالنظرية والعممية 

وىي محددات تتفاعؿ معا ويؤثر بعضيا في البعض اآلخر حيث يؤثر في مسار التطور البشري وفي 

تصبح أحد ـ الدينية كعناصر ثقافية مف القيّ ما جعؿ و . 2"صياغة اإلنساف والمجتمع والموقؼ والفعؿ

ذا  اصدر مقوة رمزية وسمطة توجييية تحفيزية و  العتبارىاوتؤثر فيو  توجو السموؾ اإلنسانيالتي منطمقات ال

عبر ما تحممو ىذه  واإلتقافيوجو السموؾ ويدفعو نحو اإلنجاز مكوف نفسي ومعرفي وعقمي ووجداني 

 3"تعطي توجييا لمسموؾ العممي الذي يمتـز بو الفرد "القداسة لئلنسافمف طابع رموز ال

 

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 1طالمؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر والتوزيع، في ضوء الواقع المعاصر، إسبلميةدراسة  الحضارة عند مالؾ بف نبي، سميماف، فمسفةالخطيب -1
 106، ص1993،بيروت، لبناف، 

 13،ص2000،،القاىرة ،مصر   2،طالمركز القومي لمترجمة ترجمة شوقي جبلؿ ،الثقافات وقيـ التقدـ، لورانس ىاريزوف ،صموؿ ىنتغتوف، -2
 22،ص 2010في التنمية االجتماعية،  مذكرة ماجستير في عمـ االجتماع الديني، باتنة،بف منصور ، دور القيـ الدينية اليميف -3
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طارلتصبح تشكؿ في مجمميا  وفي مجاالت الحياة المختمفة موجو لمسموؾ البشري في  ضمير جمعي وا 

وىو ما يؤسس  نيضوي.المسموؾ لمف القيـ التي تؤسس  غيرىاوالمبادرة و  واإلتقافالعمؿ والسعي واإلنتاج 

حت تتجاوز صبعمى أف دراسة وتحميؿ وفيـ عوامؿ التنمية وأسباب التخمؼ والنيضة الحضارية ألمقوؿ 

 مقاربةلعؿ أبرزىا المقاربات أخرى القائمة عمى البعد المادي والتقني والتركيز عمى  االقتصاديةالمقاربة 

لو  في مقاؿ) (Laurens Harrisonريزوف" ا"لورانس ى يقوؿ. ـ ومعتقدات واتجاىاتقيّ  حمؿ مفتبما  ةالثقافي

 واالتجاىاتعدد الباحثيف الذيف يركزوف عمى دور القيـ  باطرادنو يتزايد اآلف ألماذا الثقافة ميمة "بعنواف 

وىؤالء ىـ الورثة الفكريوف أللكسيس دي توكفيؿ  عيؽ التقدـ ،ر أو تُ يسّ الثقافية كعوامؿ مف شأنيا أف تُ 

القوؿ أف ما جعؿ النظاـ السياسي األمريكي نظاما ناجحا ىو توفر ثقافة متبلئمة مع  إلىالذي خمص 

سر صعود الرأسمالية بأنيا ظاىرة ثقافية في الديمقراطية ، وكذلؾ ىـ الورثة الفكريوف لماكس فيبر الذي فّ 

ي بشكؿ عاـ لو زاوية والتنمو  االقتصاديما يؤكد عمى أف التطور . 1"جوىرىا ليا جذورىا العميقة في الديف

 ،الموجودة بيف الدوؿ في تطورىا والتي تعود باألساس لعوامؿ ثقافية تمؾ التباينات  فسرف تُ أمكف ثقافية يُ 

ف نتعمـ أذا كاف لنا إ ف ماكس فيبر كاف عمى صواب و"أيرى (David landes) "دافيد النديس"  جعؿما 

وأف الثقافة ،  االختبلفاتفيو أف الثقافة وحدىا تقريبا سبب جميع  االقتصادي شيئا مف تاريخ التطور

الباطنية ىي التي توجو الناس، و أف األمـ الوحيدة المييأة إلنجاز تطوير سريع  االتجاىات ـ وبمعنى القيّ 

 . 2"قرارات تقاـو الضياع التخاذـ مواتية ومستداـ ىي تمؾ التي لدييا منظومة قيّ 

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 32سابؽ، صمرجع  وقيـ التقدـ، جبلؿ، الثقافاتترجمة شوقي  ىنتغتوف، ىاريزوف، صموؿلورانس -1
 117، صالمرجعنفس  ىنتغتوف، ىاريزوف، صموؿلورانس -2
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ال يمكف  االقتصاديف التطوير "أفي دراستو  Huntington) (Samuel الباحث "صمويؿ ىنتغتوف ويضيؼ

ف أوحدىا بؿ تندرج القيـ كذلؾ ضمف المجاؿ الثقافي ما يدعونا لمقوؿ  االقتصاديةـ ف نعيد بو فقط لمقيّ أ

عد عمى مدى التاريخ أغنى مصدر لمقيـ وأنو صاحب ومصدر وأف الديف يُ  ثقافية،عامة عممية  التطوير

 . 1"المبادرات لمتطوير االقتصادي

بيف الثقافة والتنمية وعمى  االرتباطيةة العبلقة أكدت الكثير مف الدراسات والتحميبلت الغربية عمى قوّ  كما

 االتجاهصحاب أف حتى الكثير مف المفكريف أبؿ ، "أىمية الثقافة في تفسير التنمية والسموؾ االقتصادي

تبرز في  حيث .2نيا تمتمؾ بعض القوة التفسيرية"رأوا أالثقافة في التحميؿ  إلى االرتكافالمشكؾ في جدوى 

( ،  1997، )لورانس ىاريزوف (1995( )فرنسيس فوكوياما 1905 بركس في)ما طار دراسةىذا اإل

نيا أـ الثقافية في تفسير التنمية و القيّ ( عمى أىمية 1993)روبرت بوتناـ (  1996)صمويؿ ىنتغتوف 

ؿ ، كما أكد) دانييؿ بيالمعاصرة المجتمعاتفي التنموي  االقتصاديالسموؾ وتحفيز  بمورةساىـ في تُ 

في  عمى أف صعود المجتمع الصناعي مرتبط بتحوالت ثقافية ( 1977ايتونجا( ، )دانييؿ 1979

أف سر  في دراسة لو عمى(  (maki Nzi ' 2012-2007ماكنزي'"  إليو. وىو نفس ما توصؿ المجتمع

االجتياد و ع أفرادىا بالقيـ الدينية والتي تحض عمى العمؿ والمثابرة تشبّ  إلىنجاح دولة سنغافورة مثبل يعود 

ف أوتعمير األرض، ومف ىنا نجد االجتياد و وأف التنمية تتأسس عمى قيـ العمؿ والتفاني  الذات، ونكراف

 .3"التنمية والديف وجياف لعممة واحدة فبل تنمية بدوف ديف وال ديف بدوف تنمية

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 121صمرجع سابؽ ، ترجمة شوقي جبلؿ ،الثقافات وقيـ التقدـ، صموؿ ىنتغتوف، لورانس ىاريزوف ،-1
عمى  2017-10-12عميو يوـ  االنترنت، اطمعمقاؿ متاح عمى شبكة  الثقافة والتنمية في االتجاىات الفكرية الغربية، إشكالية باكيناـ الشرقاوي،-2

 16.00الساعة 
الديف وقضايا  ، قسـ2010سبتمبر  ،واألبحاثشبكة مؤمنوف ببل حدود لمدراسات  العالمية، األديافجدؿ الديف والتنمية في  رشيد،جرموني -3

 .الراىنة المجتمع
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يقدماف (  (Laurens Harrison, Samuel Huntington"لورانس ىاريزوف وصمويؿ ىنتغتوف" وىنا نجد أف 

فنجد  عاـ،ـ التقدـ العديد مف الدراسات التي تؤكد العبلقة بيف الديف والتنمية بشكؿ في كتابيما الثقافات وقيّ 

 واالقتصادوالقيـ والمعتقدات  االتجاىات"حوؿ   ((Michael porter "ي بورترإلميشيؿ "مقاؿ  االتجاهفي ىذا 

ليا  والتيالثقافة  باســ والمعتقدات عمى نحو جامع والقيّ  االتجاىات إلىأحيانا  أنو يشار "الجزئي لمرخاء

. وأف دور الثقافة بشكؿ عاـ ال مراء فيو في التقدـ االجتماعيفيو في السموؾ البشري والتقدـ  دور ال ريب

يتعممو الناس عمى نحو مباشر أو غير مباشر عبر  االقتصاديةوأف قسطا كبيرا مف الثقافة  االقتصادي،

األخبلقية ...وليذا نجد حسب  االجتماعية والقيـ واالتجاىات معايير التفاعؿ الشخصي والتعاليـ الدينية

 . 1" إنتاجيةغير إنتاجية أو  اقتصاديةالباحث أف الديف والفمسفة يمكنيما أف يدعما ثقافة 

التنمية سوؼ و  االقتصادـ المؤثرة في والقيّ  واالتجاىاتالمعتقدات "كما يؤكد "ميشيؿ اي بورتر" عمى أف 

 ستغدو أكثروالتي  االقتصاديمشتركة ورائجة وكميا مؤشرات عمى الدور المحوري لمثقافة في الرخاء  اتغدو 

 .2"إيجابية

ماكس فيبر في أطروحتو حوؿ الديف والتنمية بتأكيده عمى وجود وىي كميا دراسات تؤكد ما توصؿ إليو 

بيف الرأسمالية والمقاربة الدينية ممثمة في الكالفينية في أبعادىا األخبلقية كالتقشؼ والزىد  ارتباطيةعبلقة 

 لدى منظومة عقمية وفكريةليا مساىمة في إنشاء ثقافية والعمؿ الجاد وغيرىا كعناصر ومكونات أخبلقية 

في إحداث تحوالت فعاؿ  ساىمت بشكؿالبروتستانتية وأف التعاليـ الدينية  الرأسمالي،جؿ األعماؿ ر 

واإلبداع  لبلبتكار تحمؿ في طياتيا قوة البروتستانتية ما جعؿ مف الغربي.المجتمع  تنموية فيو  اجتماعية

 .االوروبيةواالقتصادية  ةاالجتماعي الوثبةساسي في إحداث أف الديف عامؿ وأ والتحدي،

 

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 91سابؽ، صمرجع  ىنتغتوف، موؿىاريزوف، ص لورانس-1
 90ص ،نفس المرجع ىنتغتوف، ىاريزوف، صموؿ لورانس-2
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ية ألسموب الحياة البشرية رة والموجِ نية متكاممة مف المعتقدات والمعامبلت المؤطِ عتباره بُ االديف وب و أف

في مجاالتو  نسانيوتوجيو الفعؿ اإل تشكيؿ عبر شعائر طقوسية ومؤسسات ذات قوة رمزية لو القدرة عمى

ما يجعؿ مف " االجتماعيةالتفاعبلت والعبلقات  كما لو دور في صياغة وتوجيو السموؾ وتأطير ،المختمفة

ـ ة رمزية بإمكانيا التحوؿ إلى قيّ مثؿ قوّ والثقافي وكونو يُ  االجتماعيبعاد الرأس الماؿ أالديف مف مكونات 

رادتو لمتطمباتو وعمى تكييؼ واقع ساعد اإلنسافوروحية تُ  واقتصادية واجتماعيةإنسانية  كما ليا القدرة  ،وا 

 . 1عمى تغيير الواقع ومدخبًل إليو" القادر اإلنسانيالفعؿ  استنفارعمى 

واإلصبلح  يحفز اإلنساف ليكوف فاعؿ وأداة لمتغيير وروحية يجعؿ مف الديف قوة معنوية ورمزية كؿ ذلؾ

 واإلتقافالعمؿ  السموؾ التنموي مف خبلؿ الدعوة الى حفزالتي تُ  ةاإللييواألوامر خبلقية ـ األالقيّ  بنية عبر

ـ األخبلقية عندما فّسر أىمية القيّ ( (Francis Fukuyama "فرنسيس فوكوياماأشار إليو وىو ما  ،والسعي

داخؿ الحضارة  االجتماعيوالتي بدأ غيابيا يمعب دورا ىاما في تآكؿ رأس الماؿ  االجتماعيداخؿ النسؽ 

 نجد االتجاهوفي نفس . 2 "بصورة تدريجية ىالغربية ، مما قد يؤدي إلى تآكؿ أشكاؿ رأس الماؿ األخر 

يؤكد عمى أىمية الجانب الروحي العقائدي في التنمية (  Alikcis Karel) الباحث الفرنسي "اليكسيس كاريؿ"

العمؿ وليس العقؿ والذكاء الذي يكتفي بإنارة الطريؽ  إلىيماف ىو الذي يدفع اإلنساف حيث يقوؿ إف "اإل

 .3لى األماـ" إولكنو ال يدفعنا 

 

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

عمى  2018-06-14رأس الماؿ الديني في تحديث المجتمع العربي، متاح عمى شبكة االنترنت ،اطمع عميو بتاريخ  دور، عمي  ليمة-1
 17.30الساعة

-2      Fukuyama، Francis: The End of Order, The Social Market Foundation, 1997. P. 28.  

 96،ص 2006   سوريا، ،، دمشؽ 1،طلمنشردار القمـ  ،إصبلحيبف نبي مفكر اجتماعي ورائد  محمد، مالؾ العبدة-3
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مرتكز سامية تشكؿ  ـ إنسانيةوقيّ  ةفكري وةقّ دوف وقفزة تنموية حضارية أنو ال يمكف تصور نيضة  يعني ما

أف و  .واالقتصادي االجتماعي االنطبلؽ عوامؿمف أىـ تعد  الدينية المنظومة وأف ،دافع نحو التطورو 

الثقافية  االعتباراتوالقيمي وعمى والروحي منطمؽ تحقيؽ التنمية يتأسس بدرجة كبيرة عمى البعد العقائدي 

" بأف األفكار والمعتقدات بما فييا حينما أشار ( (Hegel متكاممة. وىو ما سبؽ وأف أكد عميو "ىيغؿ كبنية

 .1 "األفكار والمعتقدات الدينية ىي التي تحدد السموؾ اإلنساني بما فيو السموؾ النيضوي ومبادرات التنمية

المعتقدات الدينية والروحية تؤثر تأثيرا بالغا في حياة الكثير مف األفراد والجماعات حيث  يجعؿ مفما 

 .مف الحوافز والدوافع التي تحدد مسارات السموؾ الفردي والجماعي فيما بيف األفرادف منظومة كوِ تُ 

نشطة مثؿ مجاال مف األيُ  كونو وتنمية المجتمعات أىمية الوازع الديني في تطويركؿ ذلؾ يؤكد عمى 

في طياتو عناصر حيوية وتصورات محركة لعمميات النشاط في  المقدسة، يحمؿواألشكاؿ والرموز 

يؤكد في العديد مف مالؾ بف نبي  جعؿوىو ما  .والتنموي االقتصادياديف المختمفة بما فييا المجاؿ المي

الفكرة األولى بظيور فكرة دينية وينتيي عندما تفقد  مرحمتومراحؿ تبدأ يمر بلمجتمع اعمى أف كتاباتو 

المجتمع ىو  مراحؿمف ة مرحمة يأر يطرأ في وأف كؿ تغيّ "  معياوتفاعؿ التي أكسبتيا الفرد  الدينية قوتيا

 بيذِ تُ ف الفكرة الدينية ىي التي أو  ،ثمرة التفاعؿ بيف الفكرة الدينية وسندىا المحسوس والمتمثؿ في اإلنساف

عمى الوسائؿ المادية  األفكار وعمى أىمية .2"أمامو طريؽ الحضارة  لتحددالطاقة الحيوية لئلنساف  زوُتحفِ 

والعراؽ كبمداف يمتمكاف أكثر  المقارنة بيف اندونيسيا دليبل مف الواقع عندـ قدّ  حيث التنمية،في تحقيؽ 

مثبل  ألمانيا نجدفي حيف  النيضة،تحقيؽ  يستطيعاورغـ ذلؾ لـ  ،في العالـوجودة األراضي خصوبة 

  اال انيا استطاعت اف تحقؽ  بعد الحرب العالمية الثانية شيدتو مف انييار شامؿ وعمى الرغـ مما

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  424ص  مرجع سابؽ، المجتمع العربي في القرف العشريف، حميـ،بركات -1
الممتقى الدولي حوؿ فمسفة البناء الحضاري عند مالؾ بف نبي وفتح اهلل  العقيدة في بناء الحضارة لدى مالؾ بف نبي، الحميد، أثرعبد عبد المنعـ -2

 134، الجزائر، ص2012نوفمبر  21-1،20تنظيـ جامعة الجزائر غمف،
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وىي نفس  مركزية،بعد عشر سنوات أف تصبح قوة  الذي ساعدىاغناىا الفكري  نيضة نوعية بفضؿ

ية لمقارنة كوريا مشابفي دراسة  ( (Samuel Huntingtonصمويؿ ىنتجتوف النتائج التي توصؿ الييا 

الروحية كقوة أساسية في تكويف الدينية و ـ ما يظير أف البناء الحضاري مرتبط بالقيّ  .الجنوبية وغانا

تنطمؽ مع لحظة دخوؿ والحضارية  االجتماعيةالتنمية  انطبلقةف عمى أيؤكد  و،الحضارات وتطورىا 

وبما تحدثو مف تغيرات عمى أنماط الحياة والسموؾ  الفكرة الدينية والتي سماىا مالؾ بف نبي لحظة الميبلد

" أف العنصر الديني فضبل عف انو يغذي الجذور النفسية العامة، يتدخؿ مباشرة و واألفكار في المجتمع

ضعيا الغرائز في في الفرد وفي تنظيـ الطاقة الحيوية التي ت صية التي ُتكِوف "األنا " الواعيةفي الشخ

ما يجعؿ وىو  .1وما لو مف دور في تحريؾ اإلنساف وكوف األنا ىو الموجو لذاتية اإلنساف"خدمة ىذا األنا 

أف الديف يعد األفكار، و  قوة تأثير إلىمف التغيير الذي يصيب جوانب الحياة المختمفة يعود باألساس 

مف مف الدراسات أمر ال يمكف تجاوزه إدماجو في التنمية حسب الكثير  ليصبح الحضاري االنطبلؽأساس 

ـ القيّ  حيث ال يتحقؽ ذلؾ بعيدا عفالتنمية، عند التفكير في تحقيؽ حيث مراعاة األبعاد الروحية 

السعي والعمؿ تطمؽ  نحولتحقيؽ التنمية ودافع قوي محفزة  ةروحيو  ةرمزيو  ةفكري اتوالمعتقدات كمنطمق

     ( 1931-1841المؤرخ الفرنسي )جوستاؼ لوبوف  يقوؿ .النيضةتستثمر في تحقيؽ  طاقة وقدرة كامنة

Gustave Le Bon)) "وعماد الحضارة تتمثؿ في المبادئ الدينية  مـعمييا األ إف أىـ المبادئ التي تسير

والديف ىو العامؿ الوحيد الذي تتوحد بو ، التي كانت عمى الدواـ أىـ عنصر في حياة األمـ والشعوب 

ف قياـ األمـ بأعظـ األعماؿ كاف في عصر ىذا التطور الذي يحدثو وأ ،منافع األمة ومشاعرىا وأفكارىا

ذلؾ عمى أف تاريخ  أكبر المماليؾ في التاريخ. ويدلؿ في و تأسستوالذي بسبب الديف في نفوس أتباعو،

 . 2مف رسوؿ اإلسبلـ" قتبستيااتمؾ الفكرة الدينية التي  األمة اإلسبلمية التي نشأت وتطورت عمى أساس

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  135سابؽ، صمرجع  العقيدة في بناء الحضارة لدى مالؾ بف نبي، الحميد، أثرعبد عبد المنعـ مذكور -1
  135، صالمرجعنفس  العقيدة في بناء الحضارة لدى مالؾ بف نبي، أثر الحميد،عبد عبد المنعـ -2
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قوة مؤثرة في و مف مثميُ بما التنميةلتحقيؽ  امحوري ُيمكف أف يكوف عامبلالديف  إفالقوؿ  فومف ىنا يمك

 أفيجب  برامج موجية لمتنميةوبالتالي فإف أي  المتميز،العمؿ و لمتحفيز  وبما يوفره مف قوة، حياة المجتمع

حدث ف تُ أمكف المعنوية التي يُ و ة الروحية فيـ القو وفي الوقت نفسو التقنية الفنية و  توازف بيف الجوانب

وىنا  إحداث التغيير المنشود. وتوظيفيا في استثمارىا بيدؼ والسموؾ واالتجاىاتتغييرات في المواقؼ 

محفز لمسموؾ مف أخبلقية تكوف التنمية بمعايير قيمية تحقيؽ منطمقات ساعد عمى الديف قد يُ نجد أف 

ما يجعؿ مف  وىو .خبلؿ مجموعة المبادئ والقيـ التي يضعيا لتنظيـ عبلقة وحياة اإلنساف بربو ومجتمعو

 وعمؿ.ظرية فحسب لكنيا أيضا سموؾ ىذه القيـ الدينية ليست مبادئ ن

 االعتراؼنو يجب أ التنمية، إالالتي تؤكد عمى قّوة الديف في المساىمة عمى تحقيؽ ومع كؿ ىذه الدالئؿ 

الديف ممثبل في اإلسبلـ في دفع التنمية بؿ  يشغموبوجود تيار فكري ال يؤيد فكرة العبلقة والدور الذي 

 عامؿ مف عوامؿ التخمؼ الحضاري لمببلد اإلسبلمية.سبلـ اإل وأف المسعى،يعتبره سدا مانعا لتحقيؽ ىذا 

يرى بوجود تعارض بيف اإلسبلـ وروح الرأسمالية ونشوء "حيث نجد ماكس فيبر مثبل في معالجتو لئلسبلـ 

 .  1"المؤسسات بسبب تأثره بالقيـ البدوية ونشوء تحالؼ بيف السمطات وعمماء الديف

 

 

 

 

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 584سابؽ، صمرجع  االجتماع،عمـ  أنتوني،غدنز -1
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وكونو  وىو المسؤوؿ عف تخمؼ المجتمع اإلسبلميوالعقبلنية  مقاومة التحديث عمى يقوـسبلـ اإلف أو  

كونو " يمثؿ عقبة في طريؽ التنمية والتقدـ لكونو يمثؿ االستسبلـ المطمؽ إلرادة خارجة عف نطاؽ الواقع

، مقدرية في تفكير وسموؾ المسمميف ليعني الخضوع التاـ وغير المشروط لممشيئة اإلليية وأنو يييئ مكانا 

يصيب اإلنساف  وبأف كؿ ما ،محددة سمفاومف حيث أنو يضغط عمى التسميـ بأف أحداث الكوف جميعيا 

والدافعية  التي تعد أساس السيطرة عند فيبر،و اإلرادة و لمحرية  ابالمقابؿ ال يدع مكان و مكتوب ومقدر

السياسي في المجتمعات  واالستبدادوعمى ذلؾ فإف اإلسبلـ مصدر التخمؼ  "،"ماكميبلند"لئلنجاز عند 

 .1"  بوصفيا مجتمعات إسبلمية العربية

، االجتماعية ،االقتصادية اآلخر أف اإلسبلـ  كديف ومنيج حياة شامؿ لمجوانب االتجاهفي حيف يرى 

والتنظيـ واإلتقاف  واالجتيادالعمؿ  إلىـ أخبلقية وأوامر تدعو السياسية والثقافية يتضمف قيّ ،الفكرية 

والتعاوف والصدؽ في المعاممة وعدـ اإلسراؼ وتشجيع نمو رأس الماؿ والممكية الخاصة وفؽ آليات وحدود 

يتوفر عمى و  ،والتعاوف االندماج عظـ العمؿ التجاري واإلبداع  والسعي وتشجيع التضامف ومعينة ،كما يُ 

ثقافة  إلىكما يعزز ويدعو عبادة ليا جزاء دنيوي وأخروي ،  باعتبارهـ روحية تساىـ في تشجيع العمؿ قيّ 

بمفيـو الحبلؿ  ارتباطايتميز بكونو يمارس رقابة داخمية وخارجية ، و القانوف واحتراـالحكامة في اإلدارة 

روحية ذات بعد و ئ وقيـ دينية العقود ،وكميا مباد احتراـوالحراـ تساىـ في الحد مف الفساد وتشجيع 

نشاء المؤسسات  .عقبلني حداثي ومؤشرات وأسس منيجية توفر بيئة مبلئمة لمتنمية والتطوير وا 

ومراعاة  االجتماعييتضمف أخبلقيات تحمؿ مبادئ كمية وأىداؼ عامة كالعدؿ والتكافؿ  وأف اإلسبلـ

بيف الجانب الروحي الذي يشمؿ تربط صمة  اإلسبلميةالروحية  القيـ حيث تتضمف المصمحة العامة،

 االجتماعيةالذي يقوـ عمى المساواة في الحقوؽ والمكانة  االجتماعيالعبلقة بيف اإلنساف وخالقو والجانب 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 106-69،ص 2007،   15العبلقة، مجمة الفكر االستراتيجي، العدد إلشكاليةوالتنمية دراسة ميدانية  اإلسبلـكماؿ ، المنوفي -1
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واألمانة والوفاء الخمقي الذي يشمؿ الصدؽ  ة والرحمة وحسف اإلدارة والنظاـ، والجانبأساس المودّ  عمى

 .وسعة األفؽ والصبر والحمـ والشجاعة والتراحـ والعدالة والسخاء واإليثار

في كتابو ( يقدـ 1915-2004)(Maxime Rodin son) رو دنسوفىذا السياؽ نجد أف ماكسيـ  وفي

حؽ وكانت أنو لو كاف ماكس فيبر عمى " يقوؿ إذمف اإلسبلـ رؤية نقدية لموقؼ فيبر  اإلسبلـ والرأسمالية

في العالـ اإلسبلمي ألف اإليديولوجية السائدة فيو تتعارض مع العقبلنية الضرورية ليذا  والرأسمالية لـ تنم

ف أساس تمؾ اإليديولوجية وفي النمو فسبب ذلؾ ليس في اإلسبلـ نفسو ولكف في العوامؿ التي تمتقي لتكو  

 ،ثقافة اإلسبلمية في العصر الوسيطواضحة في ال والواقع أف السمة العقبلنية كانت ...العقائد السابقة

نة صارخة عمى أف اإلسبلـ لـ يكف بطبيعتو عثرة دوف نمو نظرة أخبلقية وعقمية ويضيؼ أف ىناؾ بيّ 

منحى الرأسمالية نجدىا لدى سكاف بني ميزاب كفئة مسممة يعترؼ كؿ الذيف درسوا أحواليـ أنيـ في  تنحوا

الذيف يعتبرىـ ماكس فيبر أباء الرأسمالية ،حتى أصبح متعارفا عميو  فانييفالكمكثير مف األحياف يشبيوف 

اإلسبلـ ،ذلؾ أف ىؤالء الناس يعمموف دوف كبلؿ في الحفاظ عمى منابت  طيري اسـف يطمؽ عمييـ أ

ذلؾ جيدا مستمرا ولكنيـ بالدرجة األولى تجار يكدسوف ثروات  فيقتضيـالنخيؿ وفي منطقة صحراوية 

ىـ  والجزائر وخارجيا عف طريؽ عمميـ الدائب في تجارة السمع وفي اإلقراض بالفائدة ، ضخمة في كؿ

جوىري عف اإلسبلـ بصورة عامة حوؿ أية نقطة  اختبلؼي أمع ذلؾ ال يختمفوف في عقيدتيـ الدينية 

لمكسؿ وال  وفبالتقشؼ في العيش وال ينصرف وأنيـ يتمّيزوفتصمح ألف تكوف تفسيرا لنشاطيـ الرأسمالي. 

ف آراء اإلسبلـ بشأف الحياة االقتصادية والسموؾ البشري بصورة أف بيّ  دليؿ وىذا الكماليات.تبديد الماؿ في 

إذ ليس ىناؾ إذف مف دليؿ قاطع عمى أف  النشاط في الطريؽ الرأسمالي. اتجاهعامة ال يتعارض أبدا مع 

 .  1"نحو طريؽ الرأسمالية الحديثةديف اإلسبلـ ىو الذي منع العالـ اإلسبلمي مف أف يتجو 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 105،ص 1982بيروت ،لبناف ، ، 4،طدار الطميعة لمطباعة والنشر والرأسمالية، اإلسبلـماكسيـ رودنسوف،  -1
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اآلف تكتشؼ  وروباأالتي بدأت  ئالمباد اكتشؼ أف اإلسبلـ ومنذ أربعة عشر قرف قد" رودنسوف ويضيؼ

وأوؿ ىذه  ،قيمتيا بعد أف أخذت تدرؾ الكارثة التي قادتيا إلييا األسس التي قامت عمييا حياتيا حتى اآلف

عمى  استنادافالعقيدة القرآنية إذف أكثر  الكريـ،ليو القرآف إالذي دعا  االجتماعيالمبادئ مبدأ التكافؿ 

 . 1"اإلجتماعية العقبلنية فيي تحض حضا جميا عمى العمؿ الناشط في الحياة الفردية و

أف  والتطور لـ يتوقؼ عند ماكسيـ رودنسوف، بؿ االرتقاءإف األمر بتأكيد عقبلنية اإلسبلـ وتمتعو بقدرة 

ومستشرقي الغرب المعاصريف يعترفوف أف اإلسبلـ ديف ودولة وحضارة ونظاـ حياة دافع الكثير مف عمماء 

يقوؿ في كتابو مونتيو" وأستاذ المغات الشرقية نجد أف المفكر والفيمسوؼ السويسري "ادوارد  لمتنمية، وىنا

ف اإلسبلـ في جوىره ديف عقبلني ألبعد الحدود وفؽ أوسع "إعداؤىا المسمموف "الدعاية المسيحية وأ

 2"المصطمح مف الوجية االشتقاقية والتاريخية المعاني ليذا

-George Bernard Shaw))(1856جورج برناردشو االيرلندي والمفكر األديبيقوؿ  االتجاهفي نفس و 

ر أطوار الحياة بما يجعمو محؿ تغيّ  استيعابأف اإلسبلـ ىو الديف الوحيد الذي يمتمؾ القدرة عمى ( "1950

عمى عمؿ توافؽ قوي بيف  بأبعاده األفقية والرأسية قادر المدىشة. وأنوإعجاب لكؿ العصور بسبب حيويتو 

صالح كالنظاـ  اجتماعيوىو ديف العقبلء وليس فيما أعرؼ مف األدياف نظاـ  ،اإلنساف والكوف المحيط بو

 .  3" الذي يقوـ عمى القوانيف والتعاليـ اإلسبلمية

 

 

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 159نفس المرجع ،ص ماكسيـ رودنسوف،-1
 22،ص 1993، مصر القاىرة، ،اإلسبلميمكتبة التراث  في الفكر الغربي، اإلسبلـ،حمد أ عبد الوىاب -2
  22،صنفس المرجع  في الفكر الغربي، اإلسبلـ ،حمدأ عبد الوىاب  -3
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إلسبلـ والحداثة والربيع في كتابو "ا ((Francis Fukuyamaيقوؿ فرنسيس فوكوياما وفي نفس السياؽ 

وأف اإلسبلـ وخبلؿ تاريخ  متطورة، دينية ومنيا اإلسبلـ تمتمؾ عقيدةأف معظـ األنشطة ال "2015العربي

ما يجعؿ مف اإلسبلـ  .1"المجتمعات اإلسبلمية كاف أساسا لخمؽ نظاـ سياسي أوسع ونظاـ أكثر عالمية

جمع بيف البعد ـ تحمؿ رؤى تنموية تلما يحتويو مف نظـ وقيّ  الممكنة االقتصاديةمف البدائؿ بذلؾ يعتبر 

في كتابو اإلسبلـ والتنمية  (jack Astoria)يقوؿ الخبير الفرنسي جاؾ اوستري  .التنموي واألخبلقي

المعروفيف الرأسمالي واالشتراكي بؿ ىناؾ  االقتصادييفأفَّ طرؽ اإلنماء ليست محصورة بيف " االقتصادية

ألنو عمى حد تعبير أوستري أسموٌب  اإلسبلمي الذي سيسود المستقبؿ داالقتصاثالث راجح ىو  اقتصاد

ذلؾ أفَّ اإلسبلـ ىو نظاـ الحياة التطبيقية واألخبلؽ  كامؿ لمحياة، يحقؽ  المزايا ويتجن ب كافة المساوئ،

في ( Lyon Rouchi)"ليوف روشي" كما أكد ذلؾ .  وىاتاف الوجيتاف مترابطتاف ال تنفصبلف أبداً الرفيعة 

المتيف  واالقتصادية االجتماعيةعمى أنو وجد في اإلسبلـ حّؿ المسألتيف اإلسبلـ  كتابو ثبلثوف عامًا في

 .2"العالـ الغربيتشغبلف باؿ 

(  (Roger Garaudy (2012-1913) "روجي غارودي"الفرنسي الفيمسوؼ و المفكر  وىو نفس ما توصؿ إليو

لى  إلىعقيدة قادت المسمميف  اعتبارغريبا يكوف " أنو سوؼ في قولو  تجديد أربع حضارات كبرى وا 

الدينامية في الفكر والعمؿ ىي عكس القدرية  منقادة، ىذهاإلشعاع عمى نصؼ العالـ أنيا عقيدة قدرية 

وأف اإلسبلـ يحمؿ  ،التأكد مف أنو كاف يمكنيـ أف يعيشوا عمى نحو آخر إلىمبلييف البشر  اقتادتالتي 

 3" اإلنسانية بذور تغيير جذري عمى مستوى

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 9ص،2015،الدار البيضاء ،المغرب، 1المركز الثقافي العربي،ط بيع العربي،اإلسبلـ والحداثة والر ،ترجمة رضواف زيادة،  افرنسيس فوكويام-1
عمى  2018-05-14اطمع عميو بتاريخ الثقافية، موقع شبكة األلوكة مف منظور محايد، اإلسبلـحقائؽ االقتصاد في  زيد بف محمد الرماني،-2

 16.00الساعة
 215، ص1992  الرياض ،السعودية، ،1،ط اإلسبلميالندوة العالمية لمشباب  ،اإلسبلـعف  اعماد الديف ،قالو خميؿ  -3



إلاسالم الصوفي قيم ثابتة وادوار متعددة                                          الفصل ألاول                                   

 

47 
 

ركيزة أساسية في فيـ وتفسير حجـ سبلمية عمى وجو الخصوص واإلمف العقائد الدينية  كؿ ذلؾ يجعؿ

وىو ما حاوؿ الكثير مف المفكريف المسمميف في مختمؼ المراحؿ  ،التفوؽ الذي عرفتو الحضارة اإلسبلمية 

الغربية التي ربطت بيف تخمؼ المجتمعات العربية والعقيدة  االدعاءاتالتاريخية التأكيد عميو والرد عمى 

الدراسات عمى نفي ىذا االدعاء والتأكيد عمى عمؽ العبلقة بيف العقيدة ىذه سبلمية، حيث أكدت اإل

فغاني ( ) جماؿ الديف األ1873-1801لبناء الحضاري لعؿ أبرزىـ نذكر )رفاعة الطيطاوي سبلمية وااإل

-1905()مالؾ بف نبي  1890-1822( )خير الديف التونسي1905-1849( )محمد عبده1838-1897

"بما وذلؾ  زدىارا سبلمية مف قوة ووالذيف أكدوا عمى أف اإلسبلـ ىو سبب ما حققتو الحضارة اإل( 1973

في بناء الحضارة  امحوري اوفضائؿ أخبلقية  تمثؿ دافعيع وقوة أخبلقية وتجربة تاريخية يتضمنو مف تشر 

زاحة كؿ العوائؽ التي ا  وبما يمتمكو مف قدرة عمى تحريؾ الطاقات المادية والمعنوية لدى المؤمنيف بو و 

 .1وتعرقؿ مسار الحضارة اإلنسانية" تضعؼ

ومتطمباتيا، بؿ ىو نظاـ يعمؿ عف الحياة  نقطاعااللى إ ايؤدي وال يدعو  اإلسبلـ الما يعني بالتالي أف 

لى العزلة عف المجتمع بؿ ىو مطالب إف اإلسبلـ ال يقود أو " عمى تحقيؽ خبلفة اإلنساف في األرض

لتجسيد الفردية والجماعية ضمف إطار تعبدي  االجتماعيةلتحقيؽ المصمحة  االتجاىاتبالتحرؾ في كؿ 

 2"تحقيؽ النمو عمى شكؿ مستقرتساىـ في قيـ عقبلنية و مف يحمملما  الخبلفة فكرة

 

 

 

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  137، صسابؽمرجع العقيدة في بناء الحضارة لدى مالؾ بف نبي،  الحميد، أثرعبد  كورذالمنعـ م عبد-1
 106-69،ص 2007،   15العبلقة، مجمة الفكر االستراتيجي، العدد إلشكاليةوالتنمية دراسة ميدانية  كماؿ، اإلسبلـالمنوفي -2
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دعت لتحرير العقؿ ـ وتعاليـ مما تضمنو مف قيّ  وانطبلقااإلسبلـ اف عمى ومؤشرات تؤكد  الئؿوكميا د

جاء ممبيا لحاجات  ،فيو واالجتيادوتحريـ الجمود وتعظيـ العمـ وطمبو السنف  واكتشاؼ الفكر وتنوير

الخالؽ  تخمفواسمعاصرا وبصيرا في حياتو التي و ليجعؿ منو إنسانا متكامبل و ومكاف زماف اإلنساف في كؿ 

عمييا بعد أف خمقو في أحسف صورة. كما يبعث اإلسبلـ في نفوس البشر دوافع وحوافز نحو العمؿ 

يتفؽ الفقياء عمى أف التنمية في اإلسبلـ تدخؿ في إطار وىنا  .لتحقيؽ التطور المستداـ واالجتياد واإلتقاف

رزؽ وخدمة المجتمع وتنميتو ال إلىالسعي  اعتبربؿ أف اإلسبلـ  المسمـ،الواجبات التي تقع عمى عاتؽ 

حيث نجد القرآف الكريـ ربط بيف العمؿ ، يثاب عمييايعتبر عبادة أف نشاط اإلنساف و  العبادة،صور أفضؿ 

 واآليات.وااليماف في الكثير مف المواقؼ 

والتي لمتنمية بمفيوميا الشامؿ أىمية كبيرة  تلأوْ  ذو رؤية عقبلنيو اإلسبلـ ديف حداثي كؿ ذلؾ جعؿ مف 

تبرا اإلنساف في تمؾ الميمة واإلعمار واإلحياء مع ستحبلؼاالمتعددة مثؿ  فاىيـبم اإلسبلـفي  تجاء

في األرض، وبما منحو اهلل مف قدرات  باستحبلفوعممية التعمير التنموية عندما جعمو قيمة حقيقية  محور

تحسيف حياة  إلىيدؼ تبلمية وعبادة إس اجتماعية التنمية ضرورةما جعؿ مف  ذىنية وجسدية متميزة.

واإلسبلـ بيذا المعنى ال يقتصر بشكؿ متوازف يجمع بيف حاجاتو االجتماعية ومتطمباتو الروحية . اإلنساف

عمى أمور العبادة في المساجد والصياـ ومزاولة الفرائض وتحسيف األخبلؽ وتيذيب السموؾ وروحانية 

شؤوف اإلنساف ويوجو كافة المجاالت التي ىي  س لنظاـ شامؿ متكامؿ يعالج جميعالقمب ، بؿ أسّ 

ضرورية لمحياة و يضع الحموؿ المناسبة لما يعرقؿ مسيرة المجتمع نحو التطور كما يتأسس عمى منطؽ 

 والفساد والنيب والتكديس. االنزالؽكطريؽ لمنع وتجنب ائمة عمى مراعاة الحبلؿ والحراـ الرقابة الذاتية الق

بالحركة والتغيير  إالفي األرض ال يتحقؽ  االستحبلؼالعمؿ نابع مف فكرة أف كما أف موقؼ اإلسبلـ مف 

طاقة إنسانية فاعمة البد أف تسخر لخدمة  وأف كؿجعؿ العمؿ المعيار األساسي في الحياة  والعمؿ، لذلؾ
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منيج اإلسبلـ يقوـ عمى الترابط العضوي بيف فنجد أف ، االرتقاءأغراض اإلنتاج والتنمية وتوفير أسباب 

 واالستحبلؼ.ترتبط بالعبادة الحياة الدنيا وسيمة لغاية أىـ ف أو  والدنيا،الديف 

كما لـ يكف مضادا لمحداثة  االجتماعيأماـ النيوض  اظير أف اإلسبلـ لـ يكف عائقوكميا مؤشرات تُ 

المسمـ يسعى ، و أف يربط الديف بالدنيا  اتعبدي عمبلالنشاط التنموي يجعؿ مف  هنجد بؿ،والعقبلنية 

التنمية في في األرض ما جعؿ مف  االستحبلؼويحقؽ األرض  ومف ثـ فيو يعمر ،مرضاة اهلللبنشاطو 

قامة الدنيا والديفب تمتـزاإلسبلـ   واالستثمارإلى العمؿ الدعوى  و الِقَيـ اإليمانية لتحقيؽ الرخاء والسعادة وا 

أف الممؾ كمو هلل أساًسا  لضرب فييا مف خبلؿ ضوابط دينية أخبلقية تحكمو تتمثؿ فيوتعمير األرض وا

يجب عمى اإلنساف أف يبتغى وجو اهلل في كؿ أعمالو مثؿ الصدؽ واألمانة، والوفاء  وخزائف الرزؽ بيده

تقاف العمؿ بالحبلؿ دوف إسراؼ أو  االستمتاعكما عميو أال ييمؿ حقو في  ،وحسف المعاممة، واإلخاء وا 

 اعتمادوأف يتجنب توجيو ثرواتو وأموالو وأعمالو نحو اإلفساد في األرض أو إيذاء اآلخريف، وعدـ  ،تبذير

تقافالغش والخداع في التعامبلت والتبذير واإلسراؼ و و الربا  عمى الغير  االعتماد و االتكاؿالعمؿ  وعدـ  ا 

كؿ ما فييا مف موارد ظاىرة  وباستخداـاإلنساَف بعمارة األرض لى سبحانو وتعاكما أمر اهلُل  .في اإلنتاج 

 .نو مف العمؿر لئلنساف سبؿ العيش وكسب الماؿ وَرَزَقُو مف الطيبات ومكّ سخّ كما  وباطنة،

ما ىو  مثمى يجمع بيف اسامية وفضائؿ نبيمة وأخبلق اف اإلسبلـ يحمؿ قيمأ لبلستنتاجيدعو  كؿ ذلؾ

نيوض أو تقدـ  أماـ أي ايكف في يـو مف األياـ وفي أي موقؼ مف المواقؼ عائق وأنو لـ وروحاني،مادي 

ختمؼ ابؿ كاف دائما ىو الدافع ألي تقدـ ونيضة وتحديث ميما  اإلسبلمي،أو تحديث في المجتمع 

 الزماف والمكاف.
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 ةالشعبي الممارسةو الرسمي بين الطابع اإلســـــــــــــالم  :ثالثا

  مدخل

التمييز بيف نموذجيف تقتضي الدراسة السوسيولوجية لموضوع الديف بشكؿ عاـ واإلسبلـ بشكؿ خاص  إف

واآلخر  ،، أحدىما تديف رسمي مؤسساتيالجزائري عبر مستوييف مف التديف ارسة الدينية في المجتمعملممُ 

 تديف شعبي طرقي يتميز كؿ منيما بخصائص ومميزات تعكس الواقع السوسيو ثقافي لممجتمع الجزائري.

نمط سموكي وأسموب حياة "كما يقوؿ صبلح عبد المتعاؿ ىو  االصطبلحيةولكوف التديف في داللتو 

مف  لتديف يعد حقبلإف اف ،1"عبأفكار المعتقد الديني وتعاليمو اتجاه الخالؽ والمجتم وااللتزاـبغرض التمسؾ 

يتجسد عبر مؤسسات دينية وممارسات طقوسية رمزية تنبثؽ مف خصوصيات  االجتماعيةحقوؿ الممارسة 

لؤلفراد لتشكؿ ليومية اتتداخؿ ىذه الممارسات بشكؿ كبير في الحياة  ومميزات كؿ شكؿ مف أشكاؿ التديف.

بلت مث  حاضرة عمى مستوى ت تكوف ،يمكف تجاوزىاروحية ال وسمطة لدييـ رأسماؿ رمزي وقوة معنوية 

عد الديف فيو حاضرا في خاصة في مجتمع يُ  الواقع،يـ العممية وممارستيـ في الناس بشكؿ يعكس مواقف

ثمة مستوييف لمتعامؿ مع الظاىرة الدينية، المستوى األوؿ يتعامؿ "ف ىذا المنطمؽ وم كؿ مجاالت الحياة.

ىذا المستوى مف التعامؿ  ،النصوص الحاكمة في ديف مائـ عمى النصي القامع ما يمكف أف يسمى الديف 

أما  القياس. األعماؿ الفقيية مف حيث الشرح والتأويؿ والتفسير وأعماؿ إلىوالتحميؿ ىو أقرب ما يكوف 

فيتعامؿ مع الظاىرة الدينية كواقع معاش أو بمعنى أدؽ يتعامؿ معيا كممارسات يومية  المستوى الثاني

سواء عمى المستوى الطقوسي أو المعامبلت الحياتية الجارية، وىذا التحميؿ مف ىذا المستوى إنما ىو 

 وىنا نجد "جاؾ بيرؾ" في دراستو . 2"ثقافي في المقاـ األوؿ ال عبلقة لو باألعماؿ الفقيية سوسيو تحميؿ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  49،ص.2006 ،المغرب ،1طالشرؽ، إفريقيادار  والمجتمع، الغني، الديفعبد  منديب-1
بيروت ،لبناف،  ،1،طمركز دراسات الوحدة العربية ، الديف في المجتمع العربي،عمي ، دراسة في سوسيولوجيا الفيـ الشعبي لمديف فيمي  -2
 397،ص 2002،
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 إلىفالفئة األولى تنتمي  ،ز بيف فئتيف مف المعتقدات والممارسات الدينيةيميّ  االجتماعيةحوؿ البنيات 

وتضـ المعتقدات والطقوس التي ترتبط "((jacques Berque"جاؾ بيرؾ"قدس المجسد حسب تعبير حضيرة الم

في حيف تحؿ الفئة الثانية في إطار ما يسمى بالمقدس غير المجسد ويضـ  وأضرحتيـ،بعبادة األولياء 

 1"عبد فييا اهلل بشكؿ مجرد ودوف أية وساطةالشعائر الدينية التي تمارس داخؿ المسجد حيث يُ 

 اإلســــــــــــــــالم الرسمي  3-1

كما  النصية المعتقدات والممارسات الدينيةيتعمؽ ب والذيالرسمي المستوى التديف  ىذا النوع مف مثؿيُ 

في المجتمع العربي وعند المسمميف في  عمييا. يتمثؿحددىا المؤسسة الدينية وعمماء الديف القائموف تُ 

مف  انطبلقاوالطقوس المعتقدات  المعاىد الدينية والمساجد والفقياء والشيوخ وعمماء الديف المعنييف بتفسير

ف فكرة التوحيد مقرونة أعمى  والقياس، يقوـحاديث النبوية الشريفة واألالنص القرآني والشريعة والوحي 

النبوية ز بالتشديد عمى النصوص والشريعة والتوحيد والسنة يتميّ كما  واهلل، بيف المؤمف الوساطةبغياب 

العقائد  يعتمدنو ديف نصي أ وقوام ،المثقفيف ورجاؿ الديف الرسمييف والوحي ويمارس في األغمب مف قبؿ

يمثؿ نفسو عمى أنو الديف الرسمي "يقدـ  .المقننة بواسطة جياز ديني رسميو والطقوس والشعائر المنظمة 

عمى أنو نموذج طيري، وحدوي، فرداني، كتابي لعبادة اإللو الواحد الذي أوحى  السنة الصحيحة و يوصؼ

رسالتو األخيرة في نص نيائي يمكف الوصوؿ إليو مف قبؿ أي شخص ييتـ بقراءتو، وىي صيغة تمغي كؿ 

أف يحرسوا ويشرحوا  وسيط وال تتطمب وجود طبقة دينية خاصة الميـ إال طبقة مف المتعمميف يمكنيـ

"الشركي"  ىناؾ النموذج في المقابؿ، مفتوحة لجميع مف تعمـ وليس طائفة مغمقة ؿ، إنيا طبقةنزّ الوحي المُ 

مف تعمـ وليس طائفة مغمقة الذي يسمح بوجود الوسيط والشفاعة والمبالغة الطقوسية مفتوحة لجميع 

 2التراتبية الدينية"  والتعبدية و

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2، ص2016- 2015، 2جامعة وىراف االجتماع،في أوساط الشباب الحضري، رسالة ماجستير في عمـ  ناذر، التديفىنوس -1
  7،ص2010جامعة وىراف، طروحة دكتوراه في عمـ االجتماع،أ وثقافة النمو، مصطفى، التديف راجعي-2
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 الشعبي اإلســــــــــــــــالم 3-2

بيف الناس بعيدا عف الطبقة والمرجعيات  ةوالواقعيوممارساتو اليومية وىو التديف في تداولو الحقيقي 

ضمنو  مىيتجحيث التقاليد واألعراؼ الدينية السائدة في الطبقات الشعبية لممجتمع  يتكوف مف الرسمية،

يجعؿ  ما ،ترتبط بالديف ا جسد رموز المقدس عبر فضاءات ترتبط باألماكف واألشخاص واألشياء التي تُ 

الدينية المنتشرة بيف الناس بعيدا عف البلىوتية المتشددة وأشكاؿ  توالممارسا اآلراء" مجموعة منو 

س بأف القوى الغيبية ال عندما يتماثؿ لمنا ير خاصةظي.  1" الطقوس الدينية لمديف الرسمي أو بجانبيا

وىنا تصبح ممارسات التديف الشعبي ، بحاجة لواسطة ذات قدرة رمزية وأنيـفي رفع الظمـ تساعدىـ 

عبر تاريخو عامة المغاربي و المجتمع الجزائري عرؼ  وقد المختمفة. االجتماعيةفرصة تتجسد عبر الحقوؿ 

المزارات وأضرحة  ، تمظير خاصة عبر الطرؽ الصوفية مف خبلؿفي وقت مبكر الشعبيالديني اإلسبلـ 

جات القداسة والتفسيرات الرمزية وضعؼ العبلقة مع تدرُ ومف عناصره  الصالحيف،األولياء والقديسيف 

وعمى أىمية التجربة الروحية  بيف المؤمف واهلل.اء القوى المقدسة والوسط تجسيدعمماء الديف والتشديد عمى 

يتمركز فيو التعبد حوؿ شخص الولي  والتأويؿ،الذاتية والورع الداخمي واإليماف بالعجائب الخارقة والبركة 

دائرة تحت ر النص الرسمي المؤطّ خارج  يتجسد .أكثر منو عمى النصوص والتعاليـ المجردة خالشي أو

نتشر خاصة ي" .لؤلفراد ةيالحياة الواقعىو في  يعكس ممارسة الديف كماديف يجعؿ منو  مااإلسبلـ الفقيي، 

وسيط يتجسد في شخص صالح  إلىتحتاج  كونيا طبقات والضعفاء،في الريؼ وبيف الفقراء والمحروميف 

ويتكمـ لغتيـ،  يشاطرىـ حياتيـ ويتحسس مآسييـ ويساعدىـ عمى حؿ مشاكميـ وينصرىـ ضد ظالمييـ

والمحرومة  لذلؾ يكثر وجود أضرحة األولياء والمزارات والزوايا والطرؽ الصوفية في أحياء المدف الفقيرة

 شراكة فيو في المدينة  والنائية والتي ال تصميا المؤسسة الدينية المتمركزة

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 543، 2016الرباط ،المغرب ،، 1طحدود لمنشر والتوزيع، مؤمنوف ببل ،األدياف خزعؿ ، عمـالماجدي -1
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في خاصة حسب "لطيفة األخضر" ومورس ىذا النوع مف الديف تجمى حيث  .1"مصمحية مع سمطة الدولة

العربي كمؤسسات موازية لمدولة مف خبلؿ توظيفيا لسمطتيا المعنوية نشأت في المغرب  التي الطرؽ

مكانة يحتموف المتصوفة وىو ما جعؿ مف  الدولة،حضور يقؿ  أيفوالرمزية داخؿ الريؼ والمناطؽ القبمية 

لممواطنيف التي كاف يقدميا  ةالعديدوالمياـ  داخؿ الفضاء االجتماعي بفضؿ الخدمات مرموقة اجتماعية

وقوة  كاريزمافي ظؿ ما يتميز بو شيوخو مف  ،كالتعميـ والفتوى والتحكيـ والقضاء بيف المتخاصميف وغيرىا

أداة يشكؿ  . وكميا عوامؿ جعمت مف التصوؼليؤالء ايجابية معنوية وبما يحممو األفراد مف صورة ذىنية

 واقعو.مشكبلتو المستعصية والتعامؿ مع  مف أدوات الشعب في سعيو لحؿ

يمثؿ بطقوسو وممارساتو مثبل في الزوايا والطرؽ الصوفية ف التديف الشعبي ماالقوؿ  يمكف لخبلصةوبا

أحد أىـ عناصر الثقافة الروحية ومكونات الشخصية الشعبية السائدة في المجتمع الجزائري عامة وفي 

ر في تكويف عقمية ساىمت ىذه الثقافة الدينية الشعبية مع العصو  حيثوسطو التقميدي الريفي خاصة. 

ـ عبر مؤسساتو يقدت إلىسعى كما  ،وتراكـ لرأسماؿ ثقافي واجتماعي وذاكرة جماعية وشخصية معنوية

إذ وعمى مف الكثير مف الخدمات وساىـ بشكؿ مباشر في تحقيؽ التنمية لممجتمع في المجاالت المختمفة، 

المختمفة الزالت ىذه المؤسسات التقميدية المجتمع في مجاالتو  الرغـ مف التحوالت الكبيرة التي عرفيا

 emmielle Drogman"2 درمنغف يميؿإ ت لمقداسة السماوية عمى حد تعبيركاألضرحة والزوايا "تعد كخزانا

الزالت القوة الرمزية لشيخ الزاوية أف  إال جزائريوعمى الرغـ مف حجـ التحوالت التي عرفيا المجتمع ال إذ

كمصدر لمكثير مف القرارات والعمميات لما يممكو مف قوة وتأثير وكاريزما ضرورية لتمتؼ الجماعة حولو 

 متراجعولو بشكؿ دور الزوايا داخؿ المجتمع الجزائري استمر  حيث خاصة،وفي المجتمع الريفي 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 250،ص 2000بيروت ،،لبناف، ،1، طدراسات عربية لمنشر العشريف، مركزالمجتمع العربي في القرف  حميـ، بركات-1
 47سابؽ،صعبد الغني ،مرجع منديب -2
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في الكثير  إليياأنيا الزالت تمثؿ مرجعية دينية ثقافية فكرية يرجع  إال ،في السنوات األخيرة الشيءبعض 

في مراحؿ تطوره ومف ىنا يظير أف التديف الشعبي تجسد فكريا عبر التصوؼ  مف الظروؼ والمواقؼ.

عبر الديف ويعكسو كما يمارسو األفراد في حياتيـ اليومية  بيا، يجسدالمختمفة تؤطره الزوايا ويتمركز 

 .االجتماعيمف اإللزاـ  اوممارسات وقيـ تصبح تمثؿ نوع تصورات

 أدوار تضامنيةقّيم روحية و  التــــــــــــصوف :الثاني المبحث

 مفهوم التصوف  1-1

تعددت عوامؿ وظروؼ نشأتو ، كما ينية وحالة إنسانية وتجربة روحيةالتصوؼ كقيمة د مفاىيـتعددت 

اهلل تعالى واإلعراض عف زخرؼ  إلى واالنقطاعالعكوؼ عمى العبادة نو عمى "أيعرفو ابف خمدوف  وتطوره.

 1"عف الخمؽ في الخموة لمعبادة واالنفراد ،ؿ وجاهالدنيا وزينتيا والزىد فيما يقبؿ عميو الجميور مف لذة وما

لمطبع اإلنساني بكفو عف األخبلؽ  ةدأنو رياضة لمنفس ومجاى" الجوزية عمى يعرفو ابف القيـفي حيف 

نو تنمية فيرى " أ(  (spencer traminghamسبنسر ترمنجياـأما  .2"الرذيمة وحممو عمى األخبلؽ الجميمة

نما طريقة لمعيش في صفاء كامؿ  دينية،و التجربة الدينية فيو ليس نظاما فمسفيا وال فرقة أمنظمة لمخبرة  وا 

 . 3"وال قواعد وال عقبلنية وجوده يكمف في اإلحساس والحدس واإلنطباع إيديولوجيةدوف 

تياف مكاـر  الوقوؼ مع اآلداب الشرعية ظاىرا وباطنا وىي الخمؽ اإلليية،"نو أكما يعرفو ابف العربي  وا 

 .4" األخبلؽ وتجنب السفيو منيا

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 517 ، ص2004 ،1طيعرب، دمشؽ، دار  ابف خمدوف، المقدمة،-1
 85، ص2003  لبناف، بيروت، ، 7،ط دار الكتاب العربي مدارج السالكيف، قيـ الجوزية، ابف-2
 12، ص1997لبناف، ، بيروت1العربية، طالنيضة  البحراوي، دارترجمة عبد القادر  اإلسبلـالصوفية في  الطرؽ ،ترمنجياـسبنسر -3
  1998، العربية اإلمارات،  1طالثقافي،منشورات المجمع  ابف العربي، الديف، رسائؿ محيعربي بف -4
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المتصوؼ ىو الذي تتوفر فيو شروط معرفة  ف"أسعد اهلل القاسـ  أبولمتصوؼ يرى األستاذ  وفي تعريفو

معرفة اهلل حؽ المعرفة عف  إلىالكتاب والسنة معرفة دقيقة والعمـ بيما، والجمع بيف العمـ والعمؿ والسعي 

 واالبتعادالتجرد عف ىوى النفس وحب الدنيا طريؽ التأمؿ والنظر والتفكير في مخموقاتو والتقى والورع و 

  1"عف مغريات السياسة والسمطة

عمى  واالعتكاؼوممذاتيا والزىد عنيا، ف التصوؼ ىو عزوؼ النفس عف الدنيا اوبالخبلصة يمكف القوؿ 

ح أخطاءىا يصحتومحاسبة النفس ل عمى مواجية الحياةاألخبلقية ـ قيّ البالتسمح اهلل و  إلى واالنقطاعالعبادة 

لمرضاة اهلل والتقرب إليو. ما جعؿ مف وسيمة لتصبح الحياة عند المتصوفة  شيوات الدنياعف  واالبتعاد

ر مع اهلل والشدة عمى مدرسة سموكية أساسيا تربية النفس والتحمي باألخبلؽ الكريمة والحضو التصوؼ 

 ومبادئومشروعيتو وقيمو األخبلقية  استمد ارة بالسوء.النفس بالمحبة والمراقبة الدقيقة لخواطر النفس األمّ 

ألتباعو صفاء  سيرة الصحابة رضي اهلل عنيـ فمنحالفكرية والسموكية مف القرآف الكريـ والسنة النبوية و 

جسد رسوؿ الرحمة والصحابة وأقواليـ وأفعاليـ والتي تُ  الطبع ونقاء السريرة مستندا في ذلؾ عمى حياة

واإلخبلص في العمؿ والصدؽ في القوؿ  سموؾ التقشؼ والزىد واإلقباؿ عمى اهلل واإلعراض عف الدنيا

، االجتماعيةالقيـ عبادة والمحبة اإلليية و التجربة الدينية القائمة عمى حسف ال . يجمع بيفومحبة اآلخريف

مصداقا  يتخذىا اإلنساف لتحقيؽ كمالو األخبلقيلتجعؿ منو تجربة فردية  .األخبلقيةو ، السموكية النفسية

 عثت ألتمـ مكاـر األخبلؽ"."إنما بُ  لقولو صمى اهلل عميو وسمـ

 ظروف النشأة ومراحل التطور  1-2

ة تتميز بالزىد والعزلة وسعي المريد الوصوؿ يظيور ونشأة التصوؼ اإلسبلمي بوصفو تجربة روح ارتبط

 ،االجتماعية ،نفس بمجموعة مف التحوالت الفكريةال الدرجات العميا مف المعرفة باهلل ومجاىدة إلى

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  463، ص 1998بيروت لبناف، ،1، طاإلسبلمي، دار الغرب  1الجزائر، الجزءتاريخ  القاسـ، أبوسعد اهلل -1
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ـ القرآف الكريـ متأثريف بقيّ  سبلميةاإلمع بداية الدعوة العربي التي عرفيا المجتمع والسياسية  االقتصادية

في ربوع الدوؿ اإلسبلمية   انتشر حينمامع نياية القرف الثاني اليجري التصوؼ  والسنة النبوية، إذ ظير

 انتشرتمناىض لمواقع الذي  اتجاهلبروز  دعافي ممذاتيا ما  واالنغماسزيادة اإلقباؿ عمى الدنيا  الميو و

 .التعبد والتقشؼ عمى عف الدنيا والزىد عنيا واإلقباؿ واالنقطاعلمعبادة  االعتكاؼؿ في تمثّ  ،فيو المفاسد

 إلىنح الناس ا فشا اإلقباؿ عمى الدنيا في القرف الثاني وما بعده، وجُ يقوؿ ابف خمدوف في ذلؾ " فممّ 

عمى أف التصوؼ سس ما يؤ ، 1الصوفية والمتصوفة" باسـقبموف عمى العبادة المُ  اختصمخالطة الدنيا 

ي شيده المجتمع بعد ذاألخبلقي ال االنحراؼ بتفشيز تميّ  اجتماعيلواقع طبيعي كرد فعؿ  نتشراظير و 

الحياة  تطور إلىإضافة ع جغرافي لرقعة الدولة اإلسبلمية توسّ مف  وأنتجتوما الفتوحات اإلسبلمية 

في ممذات  االنغماس الترؼ والميو و انتشار إلىأدى  ،نتيجة توسع المواردثراء ما حققتو مف و  االقتصادية

 انتشرتسطنطيف رزؽ "إف الطرؽ الصوفية كمؤسسة مف مؤسسات التديف الشعبي التي يقوؿ ق الحياة.

 اجتماعيةلحاجات نشأت في واقع األمر نتيجة  ،لمجتمع العربي التقميدي والمعاصرواسعا في ا  انتشارا

كردة و ، عجزىـ  ف أعضاؤىا مف تجاوزفي جماعات منظمة تمكّ  االندماجقتضت اوسياسية  واقتصادية

و  ،والتضييؽ عمى العقؿ واإلغراؽ في البذخ وىيمنة المؤسسة الرسمية ت بصدد النصوصزمُ عمى التّ  فعؿ

في اإلسبلـ حيف بدأت الطبقات النافذة تتمتع بالثروات التي نتجت عف الفتوحات  ازدىرتأف الصوفية 

شدد عمى الزىد والتنسؾ والتقشؼ في سبيؿ فأقبؿ عامة المسمميف عمى الصوفية كبديؿ يُ ،  اإلسبلمية

 عمى اعتكفوا مف الناس  مجموعةتجربة شخصية أقبؿ عمييا بدأت كحالة روحية فردية و  .2تطميف النفس"

 ، ومع مطمعارتبطت بمجموعة مف الناس حركة نخبويةفي البداية فكاف تصوفيـ  اهلل إلىنفسيـ لمتقرب أ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 420ابف خمدوف ،المقدمة  ،مرجع سابؽ ، ص  -1
مركز  الديف في المجتمع العربي،، ة،دراسة سوسيولوجي اإلسبلمي، الديف والتغير االجتماعي في المجتمع العربي عاطؼ العقمة غضيبات -2

 150ص،  2002، بيروت ،لبناف ، 2طالعربية، دراسات الوحدة
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في وسط المجتمع  توسعت رقعة انتشاره  اجتماعيةصار ظاىرة وزيادة اإلقباؿ عميو القرف الخامس ىجري 

ف أصبح حركة دينية تبمورت وتطورت في ظؿ التحوالت والتطورات الجوىرية العميقة التي عرفيا أ إلى

مو الروحية لو قواعده السموكية وقيّ  امنظم امذىبمع حموؿ القرف السادس اليجري ليصبح ،و المجتمع 

 لمفرد، ليتجسدمف اليوية الشخصية اإلسبلمية  وجزأأصبح ظاىرة ومع مرور الوقت  .األخبلقية  ومبادئو

والممارسات الدينية،  والبنى االجتماعيةويتغمغؿ حضور السموؾ الصوفي وطقوسو في الوعي الجمعي 

الولي مركز  أويمثؿ الشيخ  ربطات ذا تنظيـ خاص عمى شكؿ زوايا و اوكياف ىيكمي اجماعي اليأخذ واقعو 

بؿ  لئلسبلـ،لطقوس وثنية سابقة  ااستمرار األولياء لـ يكف  انتشارىكذا فإف "و  العمميات التي تدور فييا.

خبلصيا  اتجاىومنطقية لميبلد مجتمع جديد سّمـ مقاليده لزعامة برىنت عف صدؽ نواياىا ىو نتيجة  وا 

عمى تعزيز روح التكافؿ والتضامف  اوة الزوايا ورجاؿ التصوؼ الذيف ركزو فظيرت قّ  .1المؤطرة لو"  لمقيـ

بعد  جاءت ،لمرحمة جديدة في التاريخ اإلسبلمي التأسيسالناس حوليا و  وجمع وتعزيز الشعور بالطمأنينة

األوؿ طريؽ ومنياج والسعي إلعادة تنظيـ  جيؿسموؾ وأخبلؽ المف النبوة والخمفاء متخذيف مرحمة 

السموؾ  كوف الفكرية والسموكية لئلنساف.و إعادة صياغة الجوانب الروحية  عبروتشكيؿ المجتمع اإلسبلمي 

المحبة وغرس قيـ  إلىالسعي ، و ىدة النفس مف األنانية وحب الذاتامج إلىعمى الدعوة يقوـ الصوفي 

قيـ المجتمع القائمة تندرج ضمف ثقافة وواجب ديني و  إنساني العطاء تقميدلتجعؿ مف و  والتعاوف،التضامف 

الخيرات سبيبل مف اجؿ التطيير الروحي والنفسي، حيث كاف  إلىومف السعي  ،عمى التراحـ والتآخي

بؿ فيو ال يعيش متقوقعًا داخؿ ذاتو ، مع الناس والمحتاجيف منيـ خاصة ً دائمًا واجد الرجؿ الصوفي "يت

 فالصوفي ،جراح المتعبيف، يحنو عمى المصابيف والمكموميف ديحاوؿ تضميتجده في قمب الحياة 

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

   80،ص 2014، الرباط، المغرب، 1،طاإلنسانيةوالعمـو  اآلداب كمية التصوؼ بالمغرب القرف السادس اليجري، أصوؿ الجميؿ، فيعبد العممي -1
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 بمستوى ويرتفعليعالجيا في نفسو وفي الغير سو يكتشؼ عيوب نف اآلخريف،يخدـ نفسو كما يخدـ 

د المتصوفة ذلؾ عبر عديد الصور التي فجسّ  .1"اآلخروفو ي بيحتذليجعؿ منيا نموذجًا الحياة الروحية 

شباع حاجات الالخدمات لتقديـ والسعي كانت مثاال لممحبة واإليثار والمسارعة  ناس، والى العمؿ والحركة وا 

يقوؿ  .جتماعيةاالعف الحياة والشؤوف  االنعزاؿجمعوا بيف الزىد والتقشؼ ومحاسبة النفس دوف ف ،والنشاط

أف المتصوفة لـ يكونوا أبدا منغمقيف في عزلة دينية بؿ " Charles Lindh holmاألنثروبولوجي األمريكي

وفي الوقت نفسو كانوا بمنزلة رمز  ،اوجنودأنيـ كانوا يتزوجوف ويربوف األطفاؿ ويعمموف حرفييف وتجارا 

 يفقابعأو  مجتمعيـعف قضايا  منعزليف منذ البداية ايكونو  لـ ةصوفمتالنجد أف  حيث، 2لمرعاية اإلليية"

 الفضاءلمجتمع ىو بؿ كاف المصدقات ،  يفومنتظر الرسـو واألوراد  يستذكروف زواياىـ جدرافبيف 

سموؾ نبي الرحمة  الكريـ والمستنبطة مف تعاليـ القرآف تعاليـ التصوؼ ـ و قيّ  تفعيؿو  لتجسيدالمناسب 

فالعمؿ الروحاني يتطمب جيودا ضخمة مف أجؿ أف يتـ لو النجاح ،فبل وأصحابو عمييـ الرضواف" 

والسياسية  االجتماعيةنستغرب إف استعمؿ الصوفي وسائؿ تنظيمية لعممو في مجاؿ الحياة بكؿ أبعادىا 

طريؽ التصوؼ ىو طريؽ عممي يتماشى تماما مع الحياة ألجؿ إيجاد حموؿ، يجب القياـ  و، واالقتصادية

بالجسد  االرتماءومة األمور ومواجية المشاكؿ، كؿ ذلؾ بميزاف وىذا ال يعني بطبيعة الحاؿ بالعمؿ ومقا

والروح في أحضاف الحياة المادية إلى حد الغرؽ. وفي ىذا الموضوع يقوؿ الصوفية دائما تعامموا مع الدنيا 

رجاؿ يغمب عمى كاف  إذ .3وال تدعوىا تدخؿ أبدا إلى قموبكـ ألف األيدي تغسؿ أما القموب فبل"  بأيديكـ

ألنواع مختمفة مف الحرؼ والوظائؼ  مزاولتيـعمى النفس مف خبلؿ  االعتمادو طابع النشاط والكد  الصوفية

 .لكسب قوتيـ اليومي

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 104ص، 1975 ،الكويت ، 1ط ،لمنشرالمطبوعات  وكالة ،التصوؼ الرحمف، تاريخعبد بدوي -1
العربية  اإلمارات،  1،ط الرابع والستوفالكتاب  مركز المسبار لمدراسات والبحوث، والحداثة في دوؿ المغرب العربي، غماري، التصوؼطيبي -2

 168،ص2012افريؿ  المتحدة،
  70، ص2005لبناف ،لبناف،  ،1،طبف تونس خالد ،التصوؼ قمب اإلسبلـ ،دار الجيؿ لمنشر والطباعة والتوزيع  -3
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جعؿ و  لمشاكميارومة لمبحث عف حموؿ المح االجتماعيةجعؿ مف رجاؿ التصوؼ ممجأ لمطبقات  ماوىو 

المرجع األوؿ  حتى أصبحت الصوفية  تأخذ مكانة بارزة في الحياة اليومية لممجتمع اإلسبلمي الطرؽ

الثقة التي بات يحمميا  نظيرالدينية و األسرية  ،االجتماعيةفي كؿ تفاصيؿ حياتيـ  لمجماىير واألخير

 اتخذتكما والعبلج،   عاـ واإليواء والنصرةاألفراد ليؤالء المتصوفة، فتحولت مقراتيـ ممجأ لكؿ محتاج لمط

 يقوؿ الشيخ عبد الرحمف .واجتماعيا اقتصاديامف بعض المواسـ الدينية فرصة لخدمة المجتمع روحيا 

فيو نشاط الفرؽ والطوائؼ الصوفية  اتسع" إف مف أىـ أحداث القرف السادس عشر الميبلدي أف  الجيبللي

عمى األقؿ أف بعثت  االجتماعيمحاسف بعضيا في الميداف  ميا ومف بيف محاسنيا أوضفبالتي كاف 

بالتقاليد اإلسبلمية في كثير مف الجماعات البربرية التي ظمت حتى ذلؾ الوقت بيف عناصر السكاف إف لـ 

زكريا  أبوالشيخ لممتصوؼ  يذكره التاريخ ومف أمثمة ذلؾ ما.  1تكف قد جعمت منيـ وحدة متكاممة "

ة في في تخفيؼ معاناة سكاف مدينة بجاية لما أصابيـ مف مجاع كبير دورمف (  1476– 1394)يحي

فندقا بثبلثمائة دينار وجمع فيو  واشترىحيف جمع المعونات مف األغنياء أوائؿ القرف السابع اليجري 

ألف األزمة في العاـ الموالي . انجمتأف  إلىيكفييـ مف الطعاـ والمباس  ليـ ما واشترىالفقراء المشرديف 

الناس مشفقا عمييـ ساتر لعيوبيـ ، والتصوؼ حتى يكوف محبا لجميع  وكتمؿ مقام"ال يالرجؿ الصوفي 

 .2" قي تسوده المحبة والسعادة والخيرإقامة مجتمع أخبل إلىييدؼ 

أب لميتيـ، بعؿ لؤلرممة حفي بأىؿ المسكنة،  ،كره ذو النوف المصري "عوف لمغريبكما ذ أف الصوفيو 

و كما قاؿ الجنيد "ال يكوف العارؼ عارفا حتى يكوف كاألرض يطؤىا البر والفاجر، أ كربة"مرجو لكؿ 

 .3وكالمطر يسقي ما ينبت وما ال ينبت " شيءوكالسحاب يظؿ كؿ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 152،ص2002،  بيروت، لبناف الشروؽ، مكتبة الطرؽ الصوفية والزوايا تاريخيا ونشاطيا، ،صالح العقبي مؤيد-1
 19،ص1984،األميريةالييئة العامة لشؤوف المطابع  والحياة العصرية، عمي، التصوؼ الحفيظ، القرنيعبد  فرغمي-2
 186، ص1997، دمشؽ، سوريا ، 1ط المدى، صوفية، دار ىادي، مدارات العموي-3
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ما يؤسس . بعيدا عف ديانتيـ ومعتقداتيـ جميع الناسبخدمتو  ـيعُ الصوفي يسعى دوما ألف جعؿ مف و 

قاسية وصعوبات  اجتماعيةفعؿ طبيعي عمى بروز ظروؼ  در ككاف الطرؽ الصوفية  إف ظيورلمقوؿ 

التي  واالجتماعيالروحي الفراغ لحاجة  استجابة، كما كاف عيشية عانى منيا السكاف المحمييفماقتصادية 

عدـ قدرة العمماء في تمؾ الفترة عمى سد تحقيؽ إشباع روحي ليذه  عرفتيا المرحمة نتيجة ضعؼ أو

 إلى حويموىذا التحوؿ العميؽ الذي شيده التصوؼ وت إلحداثومف ىنا برز شيوخ المتصوفة . الحاجات

 لبلندماجفصار التصوؼ منذ ذلؾ الحيف قطبا "اإلسبلمية مؤسسة تستجيب لحاجات جديدة لممجتمعات 

نيضت الطرؽ الصوفية منذ ظيورىا بأدوار عمى غاية مف األىمية وعمى  حيثال نظير لو  االجتماعي

الطرؽ الصوفيَّة ظاىرة دينيَّة بارزة في تاريخ  كؿ ذلؾ جعؿ مف .1"شديد التصاقيا بالمجتمع وشواغمو

 إلىوجعؿ منيا نموذجا رائدا في السعي  ،المجتمعات اإلسبلميَّة تعاظـ تأثيرىا الديني ونفوذىا االجتماعي

 .إشباع حاجات الناس الروحيَّة والنفسيَّة، وفي تحقيؽ التنمية االجتماعية المنشودة

عمى القياـ بيا ارتبطت بقيـ خمقية وعقائدية لطرؽ الصوفية التي دأبت ا االجتماعيةاألدوار حجـ  إف

تمبية مف تصور راسخ في التصوؼ الطرقي فحواه أف الشيخ الصوفي يأخذ عمى عاتقو مسؤولية " انطبلقا

إذا تميز بمجموعة مف الصفات  إالتاح لو ذلؾ مقتضيات الوالية وال يُ  كوف ذلؾ مف حاجات الجماعة

الحب  ذلؾ فإف إلىإضافة ،  2أىميا حماية الناس وتحمؿ أعبائيـ وحؿ مشاكميـ ورعاية مصالحيـ "

في مكاـر األخبلؽ وصفاء  عبر قّيـ سموكية ومبادئ أخبلقية وممارسة تتجمى عند المتصوفةيتجمى اإلليي 

والسعي لمخير ونصرة  والفضيمة والكـربروح الجود  وامتبلءىاح مف األنانية والحسد القمب ونقاء الرو 

 المستضعفيف وخدمتيـ ، فعكس الصوفية حسف األخبلؽ واإلعبلء مف شأنو عبر الممارسة الفعمية 

 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 103،ص2013عاـ   42مجمة التفاىـ،العدد المجتمعات وتضامنيا، سمـفية في الحفاظ عمى ،مسؤولية النخب الدينية والثقا محمد ابف الطيب -1
 103نفس المرجع،ص ،المجتمعات وتضامنيا سمـ،مسؤولية النخب الدينية والثقافية في الحفاظ عمى محمد ابف الطيب  -2
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ال يكوف العبد  حيث بحسف معاممة الخالؽ وحسف الخمؽ والصدؽ مع الخمؽ فاىتموا ،والتطبيؽ العممي

وحيف يدرؾ الصوفي  إذالصوفية "كما يقوؿ  بحاؿ الخمؽ محبا لمخالؽ مخمصا في محبتو وىو غير مباؿ

وقضاء  غيره،، وصرؼ ببلء آخرتو في دفع ببلء الدنيا عف يرى رحمة اهلل في رحمتو إلخوانو ىذه الحقيقة

يراه المخموؽ في أثر الخالؽ فييـ،  حاجاتو في قضاء حوائج الناس والسعي ليـ، بؿ ويرى فييـ ما

وأف خدمة الخمؽ .  1بيانات الصوفية" امتؤلتفيعامميـ بالرفؽ واإلحساف، وبمثؿ ىذه المعاني الجياشة 

( "إذا كنت ال تحسف خدمة 982-882خفيؼ  يقوؿ)ابفحيث  ،إليوشرط لخدمة الحؽ وسبب موصؿ 

 2صاحبؾ مف البشر فكيؼ تحسف خدمة اهلل" 

مف أحاديث النبي صمى اهلل عميو وسمـ "المؤمف مرآة المؤمف " و قولو اتخذوا الصوفية  وىنا نجد أف

ال يؤمف أحدكـ حتى يحب ألخيو ما يحب المؤمف لممؤمف كالبنياف المرصوص يشد بعضو بعًضا" وقولو ""

في ( Anne Marie schimmel)آنا ماري شيمؿتقوؿ .ومنيج أخبلقي لقيميـ االجتماعيمعيارا لسموكيـ  لنفسو"

يثار الغير  مبادئ الصوفيةكتابيا األبعاد الصوفية في اإلسبلـ وتاريخ التصوؼ "أف مف أىـ  عمؿ الخير وا 

مف أجؿ اآلخريف، والصوفي مف مبادئو ينبغي عميو أف يقطع  االجتماعيعمى النفس والتخمي عف الوضع 

ألف إدخاؿ السعادة عمى قمب األخ  و،يتوؽ إلي أوطعاـ  إلىف أحدا مف الجماعة بحاجة أصيامو إذ رأى 

 3"أىـ مف األجر عمى الصياـ

خدمة اإلنساف عند الصوفية كانت دائما ىي أولى الخطوات في الدرجات المؤىمة لمطريقة والمحققة أف و 

 طيمة حياتو ألنو كما يقوؿ الشيخ الصوفي عند الصوفي اواجب اما يجعؿ منو سموك، المقامات ألعمى

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2013، 27،فمسطيف،مجمدلؤلبحاثمجمة جامعة النجاح  معاصرة،التصوؼ في مرآة  ،محمد رمزي، ليمى قراوازاف -1
العراؽ،  ،1،طالجمؿ منشورات رضا حمد قطب، السيد، إسماعيؿترجمة محمد  األبعاد الصوفية في اإلسبلـ وتاريخ التصوؼ، آنا ماري شيمؿ،-2

 260، ،ص2006
 260المرجع ،صنفس  األبعاد الصوفية في اإلسبلـ وتاريخ التصوؼ، آنا ماري شيمؿ، -3
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عف خدمة إخوانو فإف اهلل  اعتذر( في كتابو نفحات األنس "مف  1492-1414)عبد الرحمف الجامي  

 االجتماعيمؤسسات المتصوفة مراكز لمتدبير كؿ ذلؾ جعؿ مف  .1يضع مف شأنو فبل يشممو العفو"

صورة أضحت و  ،في كّؿ العصور االجتماعيبالقبوؿ  ظىحيالتصّوؼ مف جعؿ و والعطاء اإلنساني، 

 . الناس مف طرؼ عامة واالحتراـالصوفي تمقى التقدير 

ف كاف تركيزه عمى  المستوى  وترقية النفس فإف لو تجميات عمىالروحية  التربيةوبشكؿ عاـ فإف التصوؼ وا 

الحاجات  لتمبيةوالسعي  يةعماؿ التضامنواأل االجتماعيةالمبادرات  حجـفي العاـ والخاص برزت خاصة 

وحب الخير لمغير، والحمـ والتسامح ومخاطبة والعمؿ عمى ابتكار حموؿ ليا والتفكير في قضايا المجتمع 

ـ ومبادئ صوفية مستمدة مف روح اإلسبلـ تدعو وتؤسس وكميا قيّ  بما ينفعيا ويقَوميا. الوجداف والقموب

بونابي في كتابو التصوؼ في  يقوؿ األستاذ الطاىر .المبتكرة لغاية إنسانيةاالجتماعية  الريادةلفكرة 

اليجرييف يعتمد والسابع  السادسصبح في القرنييف الجزائر" ال جداؿ في أف مجتمع المغرب األوسط أ

بو كالجفاؼ  لحقتالتي  واالجتماعية قتصاديةاالكميا عمى الصوفية في مواجية األزمات  اعتمادا

عد أف عجزت السمطة وطبقة الفقياء واألعياف والمجاعة والكوارث والتفسخ األخبلقي والتفاوت الطبقي ب

وتأكدت العامة أف خبلصيا الوحيد مف ىذه ، واألغنياء عف إيجاد مخرج ومتنفس ليذه المعضبلت

في كؿ النوائب ... كما برز  إلييـالمعضبلت في الصوفية بكرامتيـ ومساعدتيـ العممية فصارت تيرع 

 .2عند الحكاـ " قضاء حوائج الناس وتمبية خدماتيا إلىدورىـ في إصبلح ذات البيف بيف الناس وسعييـ 

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

    43،ص1989مصر،   الشريؼ، األزىرمكتبة  مف حضرات القدس، األنسعبد الرحمف ،نفحات الجامي -1
،بدوف 2004والطباعة والتوزيع،الجزائر،شركة دار اليدى لمنشر  اليجرييف، 7-6الطاىر ،التصوؼ في الجزائري خبلؿ القرنيف  بونابي -2

 185طبعة،ص
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 مراحــــــــــــــــــــل تطور التصوف 1-3

وظاىرة  سبلمي مكانة مرموقة في تاريخ المجتمع اإلسبلمي وحضارتو كحركة دينيةالتصوؼ اإل حتؿا

سيرورة تاريخية برزت وتطورت ضمف ، ـ الروحيةجتيدت في تنمية القيّ االتقوى و  عمى نيتبُ  اجتماعية

 اإلسبلمية كما يمي: في تاريخ الحضارة الباحثوفأربع مراحؿ أساسية صنفيا  اإلسبلمي عبر لتراث الفكر

الزىد عمى يقـو  ،حيث ظير الزىد مع بداية الدعوة اإلسبلمية في القرف األوؿ اليجري: مرحمة الزهد-1

بى أ إلىويعد الخمفاء الراشديف مف أىـ الزىاد إضافة  اآلخرة،عف ممذاتيا واإلقباؿ عمى  واالبتعادفي الدنيا 

 الغفاري.ذر 

 انتشروالذي ظير في القرف الثاني اليجري مع الفتوحات اإلسبلمية حيث  :مرحمة التصوف السني-2

فظير مجموعة مف العمماء األتقياء تاركيف الدنيا  وزينتيا.الرخاء والغنى والجاه والميو واإلقباؿ عمى الدنيا 

غراءاتياومنعزليف عف مباىجيا و  مبادئ القرآف الكريـ  احتراـعمى ركزوف ي ،والتقشؼعتكاؼ سالكيف اال ا 

واجيت ىذه الفئة الظواىر المنتشرة اذ  ،العمؿ والسنة النبوية والسعي في الدنيا بحثا عف الرزؽ وتمجيد

 الصحيح.مدافعة عف اإلسبلـ 

زدىرت حركة العمـو افي القرف الثاني اليجري حيث ىذه المرحمة  ظيرتالفمسفي: مرحمة التصوف -3

متزاج الفكر الصوفي بقيـ وأفكار خارجية االمدارس الدينية والفمسفية ما ساعد عمى انتشار و والترجمة 

 الصحيحة.جعمتو يتأثر باألفكار الخارجية وينحرؼ عف األفكار اإلسبلمية السنية 

مسمؾ جماعي  إلىنتقؿ فييا التصوؼ مف حالة وسموؾ فردي اوىي مرحمة : مرحمة التصوف الطرقي-4

نتشار وتعدد الطرؽ الصوفية بتعدد الى إما أدى  المعرفة،يؤطره شيخ يصاحب مريديو لموصوؿ لمرحمة 

 1تمثمو وتقـو مقامو  زاويةشيخ  الشيوخ حيث أصبح لكؿ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 7،ص2016لمغرب ،،ا 1طمكتبة المثقؼ، مف خبلؿ قضاياه وظواىره، اإلسبلميجميؿ ،التصوؼ حمداوي  -1
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 التصـــــــــــــــــوف في الجزائر 1-4

مف  القرف السادس عشر نتيجة لتداخؿ الكثير مف ابتداءالطرؽ الصوفية  نتشارا المجتمع الجزائري عرؼ

والدينية والسياسية منيا مف ال تختمؼ أسبابيا عف بقية األقطار اإلسبلمية  االجتماعيةالعوامؿ والظروؼ 

دت الكثير مف كّ أإذ لى األراضي الجزائرية ،إلى سقوط األندلس وىجرة الكثير مف العمماء إاألخرى إضافة 

رتبط بمجوء عديد العمماء والصالحيف مف اف اإلرىاصات األولى لمتصوؼ في الجزائر أالدراسات التاريخية 

ذ إـ،  680خصوصا بعد أحداث كرببلء ليـ  أشراؼ المشرؽ بعد مبلحقة الحكاـ األموييف والعباسييف

قت عف الدنيا ،ومع مرور الزمف تعمّ  واالعتكاؼستقرار ىؤالء األشراؼ بدأت تبرز معالـ ثقافة الزىد اوب

ومؤسساتيـ بعد القبوؿ الذي  زداد مؤيدوىـابت شبكاتو وتفاعبلتو فعبلقة رجاؿ التصوؼ في الجزائر وتشعّ 

والروحي لممجتمع  االجتماعيفبدأت مؤسساتيـ تستجيب لحاجة البناء  عرفو مف أفراد الشعب في الجزائر.

مؤسساتيا المتمثمة في الزوايا تستجيب لتطمعات وحاجات المجتمع و ما جعؿ مف ىذه الطرؽ  ،الجزائري 

األرياؼ ، كما  وفي المدف  االجتماعيةوالثقافية والدينية لكؿ الفئات  االجتماعيةلحياة ا لتصبح أداة لتأطير

خاصة في فترات القحط  االجتماعية ممت ىذه التنظيمات عمى عاتقيا ميمة تمبية الحاجات الدينية وح

ونتيجة لمظروؼ المحيطة مف العناصر األساسية ليصبح التصوؼ مع مرور الوقت  ،مفةواألزمات المخت

ف مف أبرز ميزات إ القاسـ سعد اهلل " أبويقوؿ  المشكمة لميوية الدينية  والثقافية ألفراد المجتمع الجزائري.

في الجباؿ الزوايا والرابطات ففي المدف واألرياؼ و نتشار الطرؽ الصوفية وكثرة المباني االعيد العثماني 

معظـ المتصوفة يمقنوف أتباعيـ األذكار واألوراد مبتعديف عف صخب الحياة الشاىقة والصحاري عاش 

عمموف المريديف والعامة مبادئ الديف فإذا اشتير أحدىـ بيف ثيرا ما كانوا يُ الدنيا مؤثريف العزلة والعبادة ،وك

رى يتبرع الناس ليذا المركز فيكبر ويث،الناس أسس لو مركزا يستقبؿ فيو الزوار والغرباء واألتباع 

دعى ويصبح المكاف يُ  المرابط عمما عمى المكاف. أوالمتصوؼ  اسـويصبح  ومردوهاده ويتضاعؼ قصّ 

فإذا مات دفف في الزاوية ويصير الضريح عبلمة عمى الزاوية  رباط سيدي فبلف. أوبيف الناس زاوية 
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ويرث األبناء واألحفاد مكانة وعمؿ الشيخ وتزداد قداسة الزاوية بيف أىؿ الناحية وتنتشر سمعتيا ونفوذىا 

 .1لى نواح أخرى بعيدة وىكذا"إ

و "إف مؤسسي الزوايا ىـ رجاؿ ديف متصوفوف متزىدوف بدأت أّكد ذلؾ المؤرخ يحي بوعزيز بقول كما

بشكؿ واسع وممفت في بداية القرف  وانتشرتالمغرب  إلى انتقؿحركتيـ تظير في المشرؽ اإلسبلمي ثـ 

الزوايا واألولياء الصالحيف المجسديف  انتشارمتداد تاريخيا اإذ عرفت الجزائر خبلؿ . 2السادس وما بعده" 

ترتكز في  االجتماعيوالتواصؿ  لبلندماجلفكرة المقدس في بعده المكاني عبر كؿ المناطؽ فصارت قطبا 

عمى" مبادئ أخبلقية راسخة في التصوؼ فحواه أف الشيخ الصوفي يأخذ عمى  االجتماعيةمياميا وأدوارىا 

كونيا مف مقتضيات الوالية وأىميا صفات حماية الناس وتحمؿ مسؤولية تمبية حاجات الجماعة  عاتقو

فكانت بذلؾ  .3الرعاية والعناية والحماية "  والوالية تقتضي ،أعباءىـ وحؿ مشاكميـ ورعاية مصالحيـ

خوة بيف أفراد أواصر األو مدارس لتكويف الفرد وتنشئتو عمى حياة العبادة والعمؿ وتقوية روابط الزوايا 

عف طريؽ إصبلح ذات البيف وفؾ النزعات وضماف التكافؿ والتضامف مع الفئات اليشة  والقبائؿالمجتمع 

 وعدـ قدرتياو في غياب السمطة أوالضعيفة خبلؿ الظروؼ الصعبة التي مرت بيا الببلد أثناء األزمات 

تمعب دور ما جعؿ مف الطرؽ الصوفية والزوايا  الشعبية،الفئات  وحاجات واىتمامات انشغاالت تمبيةعف 

وتمسكو تماسؾ أفراد المجتمع  جؿ تحقيؽأمف تسعى و مؤسسات تستجيب لتطمعات وحاجات المجتمع 

 باإلسبلـ والعربية.

 

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 263، ص 1998بيروت لبناف،  ،1،ط اإلسبلمي، دار الغرب  1الجزائر، الجزءتاريخ  القاسـ، أبوسعد اهلل -1
 16، ص1981،ماي  63العدد الثقافة،مجمة  ،المؤسسات الدينية في الجزائر يحي، أوضاعبوعزيز -2
  .186سابؽ، ص صوفية، مرجع ىادي، مداراتالعموي -3
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 اجتماعية دينية وأدوار اتمؤسســــــــ ثانيا: الزوايا

 الزوايا مفهوم 2-1

وىي  وانعزؿ وابتعدى بمعنى تنحّ  انزوىمشتقة مف الفعؿ "أنيا عمى شير التعريؼ المغوي لمزاوية يُ : لغة

 .1"لمعبادة والزىد واالعتكاؼالمتصوفيف عف الناس  وابتعاد انعزاؿسمة تعكس 

أنيا "مجموعة مف األبنية ذات الطابع المعماري اإلسبلمي الزاوية تعني  االصطبلحيفي شقيا : اصطالحا

ثـ مع مرور مف المسجد يخصص لمعبادة كانت في البداية جزء أو ركف ف .2نيت ألداء وظيفية دينية "بُ 

مكانا إلقامة  الصوفيوفتخذىا افي ىيئة دور تقاـ لمدراسات العممية والدينية  اجديد تخذت شكبلاالوقت 

 .حمقات الذكر

 اجتماعية" عبارة عف مؤسسات دينية ومراكز ثقافية ونواد يابو القاسـ سعد اهلل إنأيقوؿ  لمزواياتعريفو  وفي

وخبليا سياسية يتعمـ الناس فييا مبادئ دينيـ وتعاليـ شريعتيـ وفييا يمتقوف مختمؼ العموـ والمعارؼ 

 .3والعسكرية والسياسية"  االجتماعيةويقيموف العبلقات 

بالتقوى دينية يتصؼ شخص ذو سمطة روحية و و مؤسسة يقوـ بتأسيسيا أبناء ديني  فالزواياوبشكؿ عاـ 

 جتماعيةا بأدوار تقوـ، ومريديف تباعأعميو مف  ى ميمة الوعظ واإلرشاد لمف يترددولوالصبلح والعبادة يت

 طوؿ عمىاالجتماعية و  والدينيةوالثقافية  الحياة الفكرية جعميا تحتؿ مكانة أساسية فيما  ،وتربوية ودينية

مثمو مف ثقؿ رمزي العديدة التي قدمتيا لما كانت تُ  متداد المجتمع الجزائري عبر المساىمات والخدماتا

مجاالتو  تتفاعؿ مع قضايا المجتمع في االجتماعي منيا مؤسسة لمتنشئة والتأطير تجعموسمطة معنوية 

 .المختمفة

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 119ص1999  ،لبناف، بيروت،  ،3،ط التوزيع و إحياء التراث العربي لمنشردار  ،سادسالجزء ال العرب، منظور، لسافابف -1
 2007، 1طالوطنية، منشورات المركز الوطني لمدراسات والبحث في الحركة  الحياة الثقافية في الجزائر خبلؿ العيد العثماني، احمد،مريوش -2

   194،الجزائر ،ص
 18، ص 1998بيروت لبناف،   ، 1،طاإلسبلمي، دار الغرب  2تاريخ الجزائر،الجزء القاسـ ، أبواهلل  سعد-3
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وقوة لت التصوؼ عبر تاريخ الجزائر إلى كياف لو سمطة معنوية تضامنية حوّ أدوارا  الزواياقّدمت فيو 

ظاىرة يا"منجعؿ و الصمحاء واألولياء وشيوخ الزوايا مع قضايا المجتمع،  اندماجبفعؿ تفاعؿ و روحية 

وتبلحـ مع المجتمع ساىمت في الحفاظ عمى توازنو  ارتباطزت بقوة تميّ  اجتماعيتاريخية دينية ذات بعد 

 .1"ضمف فكرة البركة المجسدةوقيمتيا الرمزية سكو عبر سمطتيا الروحية وتما وانضباطو

توفيؽ المدني في موضوع الطرؽ الصوفية ودوروىا التاريخي العظيـ "لبعض الطرؽ الصوفية بقطرنا  يقوؿ

أف تحفظ اإلسبلـ بيذه الببلد في  استطاعتنيا فإىذا أثار تاريخية ال يستطيع أف ينكرىا حتى المكابر، 

يرجعوف فييا  والربطاتعصور الجيؿ والظممات وعمؿ رجاليا الكامموف األولوف عمى تأسيس الزوايا 

ولوال تمؾ الجيود  سواء السبيؿ ويقوموف بتعميـ الناشئة وبث العمـ في صدور الرجاؿ، إلىالظالميف 

المعترؼ المعجب لما كنا نجد الساعة في ببلدنا أثرا لمعربية العظيمة التي بذلوىا والتي نقؼ أماميا موقؼ 

واسطة فعمية في نقؿ  القرآف، وكانتفكّونت طبقة فاضمة مف العمماء والفقياء وحفظة  .وال لعمـو الديف

. يقوؿ أحد المبحوثيف "  2"السبيؿ وألبفببلد أقاصي الجنوب وكانت فوؽ ذلؾ ممجأ لمعاجز  إلىسبلـ اإل

خاصة يكتشؼ أنيا كاف ليا دورا بارزا في مناحي الحياة العموية عامة و  ي تاريخ الزواياف الباحث فأ

يجابية مع باقي مؤسسات المجتمع المدني مشاركتيا اإلة عبر والفكري ةواالقتصادي ةوالسياسي ةاالجتماعي

 اكتسابتيتـ بتقديـ خدمات التعميـ ومساعدة المواطنيف عمى  ومتعاوف. فكانتمجتمع متضامف في بناء 

 1رقم  المقابمةو صنعة" أحرفة 

فراد المجتمع خاصة أباه تعاوف كؿ تسعى ف الزاوية العموية مف الوقت المي ظيرت فيو وىي إويقوؿ آخر "

 .3رقم قابمةالم" فكانت تعمـ وتربي والفقر،كاف الجيؿ  ستعماراالفي فترة 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .  13، ص2007، والتوزيع، الجزائردار الغرب لمنشر  في الجزائر، الصوفية والقرابة واالحتبلؿ الفرنسي العزيز، الزواياعبد شيبي  1
 375ص ،1932 الجزائر، ، 1طالمطبعة العربية، كتاب الجزائر، حمد،أتوفيؽ المدني -2
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تقديميا ألفراد المجتمع وفي  إلى ومؤسسات االمتصوفة أفرادوالوظائؼ التي سعى الخدمات حجـ ف إ

التي أسست لشكؿ مف منيا و براز بعض النماذج إمكف نو يُ أ إال، ال يمكف حصرىا المجاالت المختمفة

 روح التضامنيةال ُتجسدف مف خبلليا مؤسسات الزوايا أ تحاولوالتي التضامني  االجتماعيبداع أشكاؿ اإل

شباع تحقيؽ  إلىعبر السعي  ،نحو المجتمع تباعوأخبلقية لمشيخ و األوالقّيـ  الكثير مف الحاجات ألفراد وا 

الزوايا في المجتمع تصبح  كأماكف مخصصة لمتعميـ الديني والتربية  "مف  تجعم المجتمع وبطريقة مبدعة

الروحية والعبلج مف األمراض ودمج المنبوذيف في المجتمع واستقباؿ المسافريف العابريف ،فقد نشرت عمى 

عمى اآلخر ،كما نشرت ثقافة الترحاب والضيافة والوساطة  نفتاحاالالسبلـ و  إسبلـمدار قروف عديدة 

الجديد القائـ عمى صناعة ظروؼ اجتماعية  االجتماعيالتنظيـ  أسست عبرىا لنوع مف،   1" جتماعيةاال

 المتصوفة بيا نذكر اىتـومف أبرز الوظائؼ التي مبلئمة، 

  التعميمية وظيفةال 2-1-1

وسيرتو نموذجا لحياتيـ  مى اهلل عميو وسمـص الصوفية مف  تعاليـ اإلسبلـ  وشخصية الرسوؿ جعؿ لقد

سبيؿ العمـ والتربية طريقا لتحقيؽ اليدايا ومسمكا لبناء مجتمع يقوـ عمى الفضيمة واألخبلؽ تخذوا اف

سست لوظيفة التعميـ ألكوف الزاوية في أصؿ تكوينيا  ،متثاال لتعاليـ القرآف الكريـ اوالصدؽ في السموؾ و 

ستقطبت المتعمميف مف كؿ اآلفاؽ اوتصحيح العقيدة والدفاع عف الممة اإلسبلمية ، فواإلرشاد والوعظ 

"فقد كانت لمزوايا أراض خاصة يحرثيا األىالي وتذىب  المجانيةوفرة ليـ شروط التعميـ واإلقامة م

طمبة الزوايا .فالتعميـ ىناؾ مجاني يعيش الطمبة والمدرسوف مف تبرعات القبائؿ المجاورة  إلىمحاصيميا 

 . 2كانوا يتناولوف فييا طعاميـ أيضا" ساألحبا ووأحيانا يعيشوف مف مداخيؿ خاصة بالزاوية 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 226،ص2016القاىرة، مصر،  1،ط ترجمة ىاشـ صالح نبض لمنشر والتوزيع لئلسبلـ،المستقبؿ الروحاني  ،يونس جوفروا إيريؾ-1
 175،ص1998بيروت لبناف،  ، 1،طاإلسبلمي، دار الغرب  3، الجزءالجزائر القاسـ، تاريخ أبوسعد اهلل -2
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تنظيـ كاف حيث . والفقووالقضاء  ربوية ساىمت في تخريج طمبة العمـفكانت بذلؾ مؤسسات تعميمية ت

 مستوى تدريس أصوؿ إلىتعميـ األطفاؿ القراءة والكتابة ثـ ينتقؿ  ينطمؽ مفالتعميـ يتـ عمى مستويات 

تعزيز مكاـر األخبلؽ وتيذيب الفرد روحيا وعقميا تجسيدا والتركيز عمى  الفقو والحديث والتفسير واألصوؿ

ليذا وتأكيدا ، لممفاىيـ الحديثة لمتربية حيث تسعى لتنمية وتطوير وتأىيؿ شخصية الفرد تأىيبل متكامبل 

يقوؿ  .يا ودورىا الريادي في تقديـ الخدمات التعميميةالدور نبرز شيادة بعض الباحثيف في تاريخ الزوا

ماكف لمطمبة يستقروف فييا مدة مزاولتيـ لمعمـ ال أكانت المدارس القرآنية تحوي  لقد" احمد توفيؽ المدني 

ليو حياتيـ مما يجود بو إيفكروف في أمر مسكف وال ممبس وال مأكؿ ،بؿ يجدوف ىناؾ كؿ ما تحتاج 

عبد القادر  هوىو نفس ما أكد .1"معموماتيـليستقروا بيذه الزوايا حتى تتـ  األعيافاألمراء والفضبلء و 

حافظ عمى المغة العربية والثقافة اإلسبلمية العربية عمى مستوى الزوايا أف تُ  استطاعتحموش بقولو "لقد 

ويقوؿ نور الديف .  2"فتمكنت بذلؾ مف تحصيف األجياؿ نشر ثقافة العروبة واإلسبلـ إلىمحتـر إضافة 

مع عاة المصالح اوالتفاىـ ومر  باالتفاؽ "وجاء دور المرابطيف والزوايا فأداروا شؤوف المداشر عبد القادر

نتفع بو المواطنيف امعاىدىـ فكاف في ذلؾ خير لمببلد و  إلىعتنوا بنشر العمـ وجمب الطمبة او  جماعاتيـ

عاشرييـ " فدؿ ىذا العمؿ عمى حسف نواياىـ نحو مُ ما يبلئمو ويناسبو  زماف ولكؿ عصرالمدة طويمة مف 

ىذه الزوايا وأمثاليا قبؿ أف ينحرؼ بعضيا في  إلى". كما كتب األستاذ رابح تركي عف دور الزوايا فقاؿ 3

الذيف كانوا  الكريـالعيود األخيرة يعود الفضؿ في تكويف مجموعة مف العمماء والفقياء وحفظة القرآف 

أقصى الجنوب الجزائري في أعماؽ الصحراء والى غرب إفريقيا والذيف كانوا  إلىواسطة في نقؿ اإلسبلـ 

 .  4"رالسبب في حفظ المغة العربية والقرآف الكريـ والعمـو اإلسبلمية في الجزائ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 88، ص مرجع سابؽ  كتاب الجزائر، ،أحمدتوفيؽ المدني -1
 77،ص 2010الجزائر ، والنشر،شركة دار األمة لطبع  فرنسا التعميمية في الجزائر، القادر، سياسةعبد حموش -2
 210،ص2006دار الحضارة ،الجزائر، ،صفحات في تاريخ مدينة الجزائر نور الديف ،عبد القادر  -3
 195،ص2002،الجزائر،واإلشيارالمؤسسة الوطنية لبلتصاؿ والنشر  ابف باديس، أثار،رابح تركي  -4
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كبير في تربية األجياؿ تربية إسبلمية عربية " قد كاف لمزوايا فضؿ صبلح مؤيد العقبي  يقوؿفي ذلؾ و 

وكميا شيادات ، 1كاف مف بينيا ذلؾ الجيؿ الذي المؤمف بدينو ووطنو والذي ساىـ في تفجير ثورة التحرير"

مؤسسة الزوايا في تقديـ خدمات التعميـ في أوساط  جسدتوالتربوي الذي التعميمي و الدور عمى ؤكد تبرز وت

 مجاني مف خبلؿ البحث الذاتي عف مصادر تمويؿ ليذه الخدمات التعميمية. بشكؿو المجتمع الجزائري 

 االجتماعية وظيفةال 2-1-2

سفة الصوفية ما جعؿ مف الزوايا مالف عميو ترتكزاألساس الذي  االجتماعيالتضامف السعي نحو  مّثؿ لقد

التي يحمميا االيجابية والصورة الذىنية والروحي أس الماؿ الرمزي مستغميف ر  اجتماعييف اروادوشيوخيا 

لمف يقصدونيا فيجدوف فييا  متعددة اجتماعيةختصت الزوايا بتوفير خدمات افراد المجتمع حيث أليـ 

وعابري ت ممجأ لمغرباء فكان ،بحرمتيا استجارلكؿ مف والمأمف والمأكؿ والممبس والعبلج والدؼء المأوى 

كما  .الميّمشيفو والمعتوىيف والمنبوذيف المحتاجيف والمضطيديف والمرضى واألرامؿ واليتامى و  السبيؿ

صبلح ذات البيف  بيف القبائؿ وخوّ كانت مركزا  لتقريب أواصر المحبة واألُ  ما عمى أ"  األعراش ة  وا 

فقد تزايدت أىمية الزوايا لدى الناس فأصبحت قبمة لمناس لطرح قضاياىـ ومبلذا  االجتماعيالمستوى 

والسنة النبوية في قولو تعالى "وتعاونوا  الكريـ يا مف القرآفتستمداـ قيّ  ىيو ،  2وقت النوائب" إليويمجؤوف 

سورة البقرة اآلية ، وقولو تعالى "فمف تطوع خيرا فيو خير لو"  2سورة المائدة اآلية  عمى البر والتقوى"

وقولو  " "المؤمف لممؤمف كالبنياف يشد  بعضو بعًضا وسمَّـ وآل ووفي قوؿ النَّبي  صمَّى اهلل عميو ،  184

َمف نفَّس عف مؤمف ُكْرَبًة ِمف ُكَرِب الد ْنيا نفَّس اهلل عنو ُكْرَبًة ِمف ُكَرِب يوـ القيامة، صمى اهلل عميو وسمـ "

وَمف يسَّر عمى معسر، يسَّر اهلل عميو في الد ْنيا واآلخرة، وَمف ستر مسمًما ستره اهلل في الد ْنيا واآلخرة. واهلل 

  مثؿ المؤمنيف في توادىـ" وسمـى اهلل عميو صمفي عوف العبد ما كاف العبد في عوف أخيو" وقولو 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 21، الطرؽ الصوفية والزوايا  ،مرجع سابؽ ،صصالحمؤيد العقبي  -1
  211مرجع سابؽ،ص اليجرييف، 7-6في الجزائر خبلؿ القرنيف  الطاىر، التصوؼبونابي -2
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ما جعؿ  منو عضو تداعى لو سائر الجسد بالسير والحمى". اشتكى الجسد إذاوتعاطفيـ مثؿ وتراحميـ 

الزوايا في تحقيقيا تساىـ في تعميؽ العبلقة بيف  اجتيدتالتي  االجتماعية الخدماتالسعي نحو مف 

بيف  االجتماعيةزالة الفوارؽ إف المتتبع لتاريخ الصوفية يجد أنيا عممت عمى أو "المجتمع الزوايا وأفراد 

في إطار فت بينيـ لّ أفقّربت بيف الفقراء واألغنياء، وصيرتيـ في بوتقة واحدة و  فئات وشرائح المجتمع ،

 .1تقاكـ"أإف أكرمكـ عند اهلل  قولو تعالى

 القضائية  وظيفةال 2-1-3

وسيطا مقبوال  ـالرمزي مف جعميو  االعتباري ـووضعي الزواياخ و شيالخمقية والعممية لسمات النت مكّ  لقد

ت أو وحكما ترتضي لوساطتو كؿ األطراؼ، بؿ كاف عامؿ وفاؽ وفصؿ في كؿ ما كاف ينشأ مف نزاعا

 اياضطمعت بيا الزو اوالمقاضاة وظيفة أساسية فأصبح التحكيـ  .وحتى سياسيةخبلفات عائمية قبمية 

زمية مف جعمو ينت شخصية الشيخ وقوتو الكار بالنظر لمسمطة والقوة الرمزية التي كانت تتميز بيا ، فقد مكّ 

بالنزاعات الفردية العائمية إلى صراعات القبائؿ  اوسيطا مقبوال وحكما ترتضي لوساطتو كؿ األطراؼ، بدء

 ةالمقدس الرمزية االعتباريةإلى الوساطة بيف السمطة المركزية والقبائؿ ، وتقوـ وظيفة التحكيـ عمى القوة 

نشاط الولي وشيخ الزاوية وبفضؿ ما تميز بو مف مصداقية وحياد وحكمة وبصيرة وسمعة  تز ميّ  تيال

أمور العمـ والفقو والقضايا  التقاضي شمؿحيث لو بيذه السمطة.  عتراؼاالف في طيبة وقناعة المتنازعي

صدار و  الشرعية وتحديد فترات الحرث والسقي  وعقد الزواج وعقود الشراء والبيع الفتاوىتقسيـ المواريث وا 

لى إإضافة .عمى طوؿ الطريؽ التجارية وداخؿ األسواؽ واالستقراروالحصاد وقطؼ الثمار، وضماف األمف 

لمفصؿ  لى ما يشبو محكمة ومؤسسة قضائيةإ ما جعميا تتحوؿتحديد مواقيت حموؿ رمضاف واألعياد. 

 منعدمة بسيطة وتكمفةتقدـ خدمات قضائية بإجراءات  االتفاقياتوالصمح وترتيب المواثيؽ وضبط 

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 223،ص2004الجزائر ، ،واإلشياردار اليدى لمنشر والطباعة  العرب،يحي ،موضوعات وقضايا مف تاريخ بوعزيز -1
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 او الرؤساءماـ القضاء أف يحمموا مظالميـ لؤلولياء عمى أف يعرضوىا أأف الناس يفضموف حيث نجد "

التقميدييف وىو ما يوضح كيؼ أف مجاؿ القوى الغيبية أوسع بكثير مف المجاؿ الذي يعمؿ منو الرؤساء 

في فاعمية األولياء وقدرتيـ وكرامتيـ، مما  واعتقادىـيماف الناس إللى حد كبير إوالمحاكـ وىو راجع 

 .1بيـ في حياتيـ وكذلؾ في مماتيـ" ارتباطايجعميـ أكثر 

 العالجية وظيفةال 2-1-4

روحية وطابع التقديس الذي يحممو األفراد لشيوخ الزوايا جعؿ منيـ ممجأ لكؿ عميؿ الو  االعتبارية ةالقوّ إف 

وتحقيؽ األماني وقضاء الحوائج وفضاء  مشاكؿالحياة لحؿ ال اتبمطعميو  استعصتولكؿ مف وميموـ 

بتقديـ خدمات عبلجية الذيف اشتيروا التاريخ الكثير مف مشايخ الزوايا  حيث يذكرلتحقيؽ الراحة النفسية .

مجانية لمعديد مف األمراض خاصة منيا المرتبطة بالبعد النفسي كالسحر والعيف والمس والوسواس عف 

 انعداـطريؽ قراءة القرآف وتقديـ التمائـ وممارسة بعض الطقوس ،وقد تعاظـ دور الزوايا خاصة في ظؿ 

العامة طمبا ليذه الخدمات.   إليوفكانت الزوايا خير مكاف يمجأ  ،الخدمات العبلجية تتكفؿ بتقديـ مؤسسات

أف 1978وأكد في ىذا اإلطار السيد عويس في دراسة لو بعنواف " ظاىرة إرساؿ الرسائؿ لئلماـ الشافعي"

أو يتعرضوف لظمـ ما أو  إليو عندما يشتد عمييـ المرض يمجؤوفالمصرييف دائمًا يبحثوف عف ولي مبروؾ 

أف أغمب الشكاوى تحكي عف ظمـ ؿ إلنصافيف ورفع المظالـ عنيـ. و يضيؽ بيـ الحاؿ، طالبيف إليو التدخ

يصعب إثباتو ورفعو عبر القوانيف الوضعية "ولذلؾ يكوف األولياء الصالحوف المخرج النفسي لممظموميف، 

لما يتوسمونو خيرًا في الراسخ في وجدانيـ بسمطة األولياء وقدرتيـ عمى رفع المظالـ عنيـ  العتقادىـ

 . فأضحت مقامات األولياء الممجأ 2األولياء الصالحيف أكثر مما يتوسمونو في القوانيف الوضعية"

 ر أف سمطة ليقر "الوحيد لما تمثمو مف قوة روحية ُتدخؿ السكينة إلى قموبيـ، في ظؿ حياتيـ القاسية 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .156،ص 1997،مصر،اإلسكندريةمنشأة المعارؼ ، والمغرب، التصوؼ في مصر ،مناؿ المنعـ جاد اهلل عبد-1
 5ص،1978،القاىرة ،مصر، 2دار الشايع لمنشر،ط سوسيولوجية، ،دراسة الشافعي اإلماـضريح  إلىالرسائؿ  إرساؿعويس ،ظاىرة  سيد-2
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لما يحممو الشيخ مف بركة وقوة معنوية  في الكثير مف األحياف كانت أقوى مف سمطة القوانيف.األولياء 

. ذلؾ أف زيارة األولياء 1"كونيا ثمرة مف ثمرات العمؿ الصالح لمشيخليية إووساطة غيبية أو سر إليي 

لئلفصاح عف  فضاءً لى إشباعيا وتحقيقيا، فيجد في ىؤالء إترتبط بمشاكؿ الناس وحاجاتيـ التي يسعى 

اآلالـ والصعوبات التي ال يمكف التعبير عنيا بصوت عاؿ .إف لجوء األفراد لطمب الخدمات والتنفيس عف 

عفوية لحاالت اإلحساس بالقير والظمـ والغبف وعف عجز  استجابةالضغوط  لمزوايا والصالحيف تعد 

الطرؽ الصوفية  واتيمي اهكيف " أحد المبحوثيفيقوؿ المجتمع بمؤسساتو عف تقديـ الدعـ والمعونة. 

 بفضؿعمى وحدة وكياف الوطف وعمى ىويتو الدينية والعربية  حافظتبالشعوذة والجدؿ والتخمؼ وىي التي 

توفير الخدمات التعميمية  إلى عممت اهوكيفالشعب فراد أغمب لى تحقيقيا ألإالخدمات الجميمة التي سعت 

  5رقم  قابمةالم" راضي الحبوسوالقضائية والصمح وىذا كمو مف أمواليا وأمواؿ أ والدينية

االقتصادية لمبمد وفي كؿ المجاالت التعميمية الدينية  شيء أيكانت الصوفية لـ تقدـ  إذا" ويضيؼ آخر

ومساىمتو في تشكيؿ ابف الزاوية  الرجؿ الصوفيوىو مير عبد القادر ف األأف ينكر أحد يمكنو يوجد أ ىؿ

 6قابمةالماالقتصادية " السياسية والثقافية والتعميمية  مجاالتياالدولة الجزائرية الحديثة بكؿ 

ؿ حمقة محورية في تاريخ تمثمف ىذه الخدمات واألدوار وغيرىا أضحت الزوايا في المجتمع  انطبلقاو 

ة عناصر ومكونات البنية الثقافيوفي تفاصيؿ الحياة اليومية لممواطف وعنصر أساسي مف المجتمع 

ساىمت حيث  ،، ما جعؿ منيا مكونا في تشكيؿ معالـ شخصية المواطفوالرمزية والفكرية والعقائدية لؤلفراد

بذلؾ الزوايا مؤسسات موازية لمدولة بالنظر لحجـ أصبحت و  في صقؿ معارفو وتوجيو قيمو وسموكو.

ىذه الوظائؼ وغيرىا التي سعت مف خبلليا  ،المجتمعت تمتـز بتقديميا ألفراد الخدمات التي كان

 تقديـ خدمات ذات طابع تضامني إنساني غير  إلىخاصة منذ نشأتيا  اوالزوايالمؤسسات الدينية عامة 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 6مرجع سابؽ،ص الشافعي، اإلماـضريح  إلىالرسائؿ  إرساؿ عويس، ظاىرةسيد -1
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 كونيا ،تجمياتيابسط أفي االجتماعية المقاولة  غاياتمقومات و ل ذاتية لمشيخ، أسستىادؼ لتحقيؽ منافع 

تكرس قيـ التضامف والتعاوف كما  ،تحقؽ منفعة عامة سعيا لرفع الغبف اجتماعيةنشاطات ومبادرات 

 اجتماعية.وتحقؽ غايات  إضافةعبر تفكيرىا في آليات تقدـ  والتآزر

وتدخؿ المتصوفة في مختمؼ مجاالت  ىتماـاف ما يمكف استخبلصو انطبلقا مما تقدـ ىو تعدد مجاالت إ

مف خبلؿ سعييـ الدائـ  خاصة والعربي عامة، والتضامني الجزائري االجتماعيالحياة ودورىـ في التاريخ 

شاعة الخير وتوثيؽ العبلقات اإل االجتماعيتحقيؽ التوازف والتكافؿ عمى  نسانية وغرس المودة والرحمة وا 

و  فسر عمؽ التشابؾ بيف المتصوفة و أفراد المجتمع  وقضاياه ،يُ  وىو ما المجتمع،فراد أيثار بيف واإل

و جعؿ مف التصوؼ مذىب أخبلقي  االجتماعيولى في المجاؿ المؤسسة الفاعمة األجعؿ منيا و 

لروح وأّرخت حاطة ببعض النماذج لزوايا أسست طار اإليمكف في ىذا اإل إذ نفسي وتربوي. اجتماعي

والزاوية  الغربي،نذكر زوايا اليامؿ بالجنوب  ىافي أبسط تجمياتيا، ولعؿ أبرز  االجتماعيةومبادئ المقاولة 

والتي سجمت عبر تاريخيا الكثير مف العموية بمنطقة مستغانـ  بالجنوب، الزاويةالتيجانية بتماسيف 

 بكؿ المقاييس. جتماعييفاوالتي جعمت مف شيوخيا رواد ت ذات الطابع االجتماعي التضامني المبادرا

  الزاوية العموية مؤسسة تقميدية في نمط عصري :ثالثا

الحرب العالمية  اندالع نتيجةثـ توقفت لفترة  1914عاـ  إلىت األـ بتجديالعموية تاريخ بناء الزاوية  ديعو 

كؿ أنحاء  عبركاف العماؿ مف المتطوعيف حيث  1922 – 1920األولى ثـ استأنفت األشغاؿ عاـ 

المبلحظ مف تاريخ نشأة وتطور الزاوية أنيا قامت عمى فمسفة تضامنية  و والمغرب.الوطف ومف تونس 

فقد كانت منذ  تاريخيا.يا وتشييدىا مرورا بأىـ اإلنجازات والمبادرات التي سعت إلييا عبر ئمف بنا انطبلقا

 وكذا المينيو ومؤسسة لمتكويف العممي  السبيؿ،تأسيسيا مركزا لموحدة وممجأ لمفقراء والمساكيف وعابري 

كاف لشخصية الشيخ األوؿ  المتخاصميف، حيثالفقيي والديني. كما كانت تعد مركزا لمقضاء لمفصؿ بيف 

 زمية القوية دورا محوريا في المقاـ الذي بمغتو الزاوية داخؿ وخارج الوطف.يأحمد مصطفى بف عميوة الكار 
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 13العبلوي المولود بتاريخ  باسـالمشيور الشيخ أحمد بف مصطفى بف عميوة  إلىالزاوية العموية  تنسب

سر لو مف القرآف الكريـ ثـ ترؾ يّ تعمـ ما ت .مصطفى بف عميوة وأمو فاطمة سبيع ، أبوه1874عاـ  أكتوبر

ميف. انتسب لمطرؽ ال اشتغؿ عمى الكثير مف حيثمبكرة سف  فيالقراءة وانشغؿ بمساعدة والده في العمؿ 

الصوفية منذ شبابو وأصبح مف منتسبي الطريقة الدرقاوية لمشيخ محمد ابف الحبيب البوزيدي حيث الزمو 

أف استقؿ  إلىفخمفو عمى الطريقة  1909أف مات الشيخ البوزيدي عاـ  إلىحتى أصبح مقدـ الزاوية 

.1934جويمية  13توفي يـو الجمعة  باسمو،بطريقتو التي سميت   

و نياية الواصميف معراج السالكيف  منياا فقييا ومؤلفا لمعديد مف الكتب حمد العموي فيمسوفأاف الشيخ ك

.المنح القدوسية في شرح المرشد المعيف بطريقة 1904ومفتاح الشيود في مظاىر الوجود  . 1901

برىاف . 1941و طبع  1910المواد الغيثية الناشئة عف الحكـ الغوثّية مخطوط .1907الصوفية 

لباب العمـ في .1913فيما تتوصؿ إليو العقوؿ القوؿ المقبوؿ . 1912الخصوصية في الطريؽ البوزيدية  

ديواف الشيخ أحمد بف مصطفى . 1918األبحاث العبلوية في الفمسفة اإلسبلمّية . 1915سورة والنجـ  

   .1921. القوؿ المعروؼ في الرد عمى مف أنكر التصّوؼ1931الطبعة الثانية   1920العبلوي  

مف كتاب الرسالة العبلوية   . 1923األجوبة العشرة المشيور بمظير البينات في التمييد بالمقدمات  

األنموذج الفريد المشير لخالص التوحيد 1924في البعض مف المسائؿ الشرعية   العمويةالرسالة .  1924

في سنة وضع اليد عمى  األمدنور .  1926النور الضاوي في حكـ و مناجاة الشيخ العبلوي  .  1926 

 1931 طبع 1928المفرد نشر  باالسـالقوؿ المعتمد في مشروعية الذكر وكتاب  1926الصبلة اليد في 

وغيرىا مف الكتب .ثـ خمفو الشيخ عدة بف تونس المولود بتاريخ 1898 بتجديت في مدينة مستغانـ حيث 

نشأ في الزاوية العموية الكبرى، رحؿ إلى جامع الزيتونة فمكث نحو عاميف ثـ عاد  إلى مستغػػػػػانـ  فبلـز 

شيخو مبلزمة مكنتو مف المعرفة التامة بأحواؿ الشػػػيخ الػػػػعػػبلوي و نشاطو الديني و الروحي حتى وفاتو 

عاـ 1934 بعد أف أوصى بالخبلفة ورعاية شؤوف الزاوية الكبرى لمشيخ عدة بف تونس، فقاـ بمياـ 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Falawi1934-ar.blogspot.com%2F2018%2F01%2Fblog-post_97.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGNHljJshaihVNO7VTsV8rZep3cWA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Falawi1934-ar.blogspot.com%2F2018%2F01%2Fblog-post_97.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGNHljJshaihVNO7VTsV8rZep3cWA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Falawi1934-ar.blogspot.com%2F2018%2F01%2Fblog-post_9.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFMLJCfcfV0x6AnfSz8galeyFrlsw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Falawi1934-ar.blogspot.com%2F2018%2F01%2Fblog-post_86.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEvT4B9MgQ9oGN3HtkhJTHIO_rEiQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Falawi1934-ar.blogspot.com%2F2018%2F01%2Fblog-post_86.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEvT4B9MgQ9oGN3HtkhJTHIO_rEiQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Falawi1934-ar.blogspot.com%2F2018%2F01%2Fblog-post_86.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEvT4B9MgQ9oGN3HtkhJTHIO_rEiQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Falawi1934-ar.blogspot.com%2F2018%2F01%2Fblog-post_47.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNETHyuPnF8CMe80c1WM0f4fZIp_Bg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Falawi1934-ar.blogspot.com%2F2018%2F01%2Fblog-post_403.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHWTRt1ddwFsZCQwBsg2JWyapWloQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Falawi1934-ar.blogspot.com%2F2018%2F01%2Fblog-post_403.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHWTRt1ddwFsZCQwBsg2JWyapWloQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Falawi1934-ar.blogspot.com%2F2018%2F01%2Fblog-post_403.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHWTRt1ddwFsZCQwBsg2JWyapWloQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Falawi1934-ar.blogspot.com%2F2018%2F01%2Fblog-post_63.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFau_B66LRl5dHM7-KDPhumIpW3Wg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Falawi1934-ar.blogspot.com%2F2018%2F01%2Fblog-post_18.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFDAYw4Y4cP24EO6XFQjyTlf8snRA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Falawi1934-ar.blogspot.com%2F2018%2F01%2Fblog-post_18.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFDAYw4Y4cP24EO6XFQjyTlf8snRA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Falawi1934-ar.blogspot.com%2F2018%2F01%2Fblog-post_18.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFDAYw4Y4cP24EO6XFQjyTlf8snRA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Falawi1934-ar.blogspot.com%2F2018%2F01%2Fblog-post_15.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEdVUZWKgqbOs1rXlRXZowLON6axw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Falawi1934-ar.blogspot.com%2F2018%2F01%2Fblog-post_615.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHre_4dHp8crT_2yD3SO4uak8TdFw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Falawi1934-ar.blogspot.com%2F2018%2F01%2Fblog-post_730.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHryWqhzZTT_cGsIcrpuaDvj1i4Vw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Falawi1934-ar.blogspot.com%2F2018%2F01%2Fblog-post_730.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHryWqhzZTT_cGsIcrpuaDvj1i4Vw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Falawi1934-ar.blogspot.com%2F2018%2F01%2Fblog-post_24.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGTyzguYT3PtD5YHc_pKfWke3eNmA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Falawi1934-ar.blogspot.com%2F2018%2F01%2Fblog-post_24.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGTyzguYT3PtD5YHc_pKfWke3eNmA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Falawi1934-ar.blogspot.com%2F2018%2F01%2Fblog-post_70.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNERxZcFq21Yzu8OQPaHFjPue9AqKw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Falawi1934-ar.blogspot.com%2F2018%2F01%2Fblog-post_70.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNERxZcFq21Yzu8OQPaHFjPue9AqKw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Falawi1934-ar.blogspot.com%2F2018%2F01%2Fblog-post_70.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNERxZcFq21Yzu8OQPaHFjPue9AqKw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Falawi1934-ar.blogspot.com%2F2018%2F01%2Fblog-post_542.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGB0uOUE6ERxSIK-JXE7bI2qswh7g
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Falawi1934-ar.blogspot.com%2F2018%2F01%2Fblog-post_542.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGB0uOUE6ERxSIK-JXE7bI2qswh7g
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Falawi1934-ar.blogspot.com%2F2018%2F01%2Fblog-post_54.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHcPWmQ7v6X_R1KQW1iBPo8pnt7Yg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Falawi1934-ar.blogspot.com%2F2018%2F01%2Fblog-post_54.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHcPWmQ7v6X_R1KQW1iBPo8pnt7Yg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Falawi1934-ar.blogspot.com%2F2018%2F01%2Fblog-post_18.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFDAYw4Y4cP24EO6XFQjyTlf8snRA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Falawi1934-ar.blogspot.com%2F2018%2F01%2Fblog-post_18.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFDAYw4Y4cP24EO6XFQjyTlf8snRA
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الطريقة العموية وفؽ المنيػػػػػج الذي رسمو أستاذه ،حيث عمؿ عمى نشر الطريؽ والدعوة إلى اهلل، وأنشأ 

عددا مف الزوايا في الجػػػػػػزائر و خارجػػػػيا مػف أجػػؿ الػتػربػػيػػة والػػتػػعػػػمػػيػـ و التوجػيػػو واإلرشاد، أصدر جريدة 

لساف الديف الثانية مف 1937 إلى 1939 و مجمة المرشد الشيرية بالمغتيف )العربية والفرنسية( مف 

1946 إلى 1952 لمدفاع عف تعاليـ اإلسبلـ، كما أنشأ مؤسسة إلعادة تأىيؿ الشباب المنحرفيف 

)1940( تحتوي عمى أربع ورشات لمتكويف الميكانيكا، النجارة، الطباعة و المخبزة .كما أسس الشيخ  

جمعية الشبيبة العبلوية و جمعية التنوير و جمعية أحباب اإلسبلـ 1948 توفي سنة 1952 و ىو في 

الرابعة و الخمسيف مف عمره . فخمفو في نفس السنة ولده الشيخ محمد الميدي بف تونس المولود بتاريخ 

1928 بمستغانـ حيث ركّ ز عمى تربية المريديف وتوجيو المجتمع توجييا أخبلقيا فاضبل كما كاف يعيف 

المحتاج ويصمح بيف الناس، قاـ ببناء عدة زوايا ومدارس ومساجد بالجزائر وخارجيا ، بعد االستقبلؿ تابع 

وظيفتو التربوية بيف المسمميف وغيرىـ فدعا إلى ديف التوحيد حيث أسمـ عمى يديو الكثير مف األوروبييف ، 

توفي يوـ 24 أفريؿ 1975 ، ثـ خمفو ابنو خالد بف تونس عاـ 1975 المولود بمستغانـ عاـ 1949 

انتقؿ إلى فرنسا و منيا إلى انكمترا لينخرط في كمية الحقوؽ بجامعة أكسفورد،  شرع بعد تصدره لممشيخة 

داخؿ الجزائر و خارجيا، و أضاؼ إلييا عددا مف وعمؿ عمى انتشارىا  العمويةفي تجديد ىياكؿ الطريقة 

أقساـ الدراسة و مكتبات المطالعة و أحيى العمؿ الجمعوي، فأسس عددا مف الجمعيات كجمعية أحباب 

اإلسبلـ بباريس و بروكسؿ، و جمعية الشيخ العبلوي لمتربية والثقافة الصوفية بالجزائر، والكشافة 

وكاف ألؼ لئلعبلـ اآللي  مؤسسةسا، و جمعية أراضي أوربا بباريس إضافة إلى ذلؾ أسس اإلسبلمية بفرن

إدخاؿ تراث الحضارة اإلسبلمية في الحاسوب اآللػي )عمـو القرآف، عمـو الحديث،  مف ذلؾ كاف الغرض 

ِلػؼ أاء و منشور لػقصحفي أصدر مجمة أحباب اإلسبلـ، و وفي الحقؿ ال تاريخ األعبلـ، و الفقو اإلسبلمي(.

شارؾ الشيخ خالد عدالف بف تونس و نظـ العديد مف الممتقيات و المحاضرات و الندوات عبر  . كماإعبلـ

براز أىمية الدور الروحي و التربوي في إو  خمؽ حوار بناء بيف مختمؼ األدياف و الثقافات بغرض العالـ
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محاضرات و مف األعماؿ الفكرية مف مقاالت و  لمشيخ خالد بف تونس عدداو  المعاصر.حياة اإلنساف 

أسس كما إلى جانب كتابو التصوؼ قمب اإلسبلـ، و كتاب اإلنساف الباطني عمى ضوء القرآف،  لقاءات

 2003مؤسسة دارنا بمستغانـ و التي تيتـ بالتنمية المستدامة حيث نظمت في فيفري  2003الشيخ سنة 

. كما  2000سنة  س الفرنسي لمديف اإلسبلمي لفرنساالمجمنشأ أ كما ،المستدامةممتقى متوسطي لمتنمية 

بالمركز المتوسطي لمتنمية المستدامة بمستغانـ التي  2005ساىـ في إنشاء مؤسسة جنة العارؼ سنة 

المؤسسة لتجسيد عدة ىياكؿ كمدرسة عمـ البحار  وتسعىلممحافظة عمى البيئة  النشءتيتـ بتربية 

مـ المتحدة.اليـو العالي لمسبلـ باأل اعتمادكاف لو دور محوري في ما . كوالمزرعة البيداغوجية  

لى خارجو إمتد اف الدارس لتاريخ الزاوية العموية يكتشؼ أف نشاطيا لـ ينحصر داخؿ التراب الوطني بؿ إ

لى فمسطيف ومصر إضافة إفي بمداف عديدة عربية وأوروبية كالمغرب واليمف وتونس  انتشاراحيث عرفت 

كما  ،رجنتيف والبرازيؿمريكا وكندا والمكسيؾ واألألى فرنسا وانجمترا إسوريا والسوداف والصوماؿ وصوال 

لى أف إوىو ما يؤشر  والنيجر.وكذا السنغاؿ  بنغبلدشكرواتيا اليند و  ألمانيالى اسبانيا بمجيكا إامتد 

بما تحممو مف فكر  ىنسانية األخر مع الحضارات اإلالزاوية العموية جسدت فكرة قابمية اإلسبلـ لمعيش 

 تجديدي يقوـ عمى الحوار وتقبؿ اآلخر.
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 الزاوية العموية  لدىالصوفي الفكر التجديد في خطاب  رابعا:

 عميقة وظاىرة اجتماعية ،خاصة وحركة دينية وطريؽ لممعرفة تجربة روحية التصوؼ منذ نشأتو مّثؿ

ووجدانيا يجمع بيف المجاىدة  معرفًيا نسًقا ؿ عبر تاريخوشكّ  االجتماعي. وواقعنا الثقافي تاريخنا ممتدة في

، فكاف قوة حظوظالنفسية والزىد في الدنيا واالنقطاع إلى عبادة اهلل تعالى وترؾ الدنيا بما فييا مف مفاتف و 

انة كومرمزية وداللة روحية سات ذات قوة حيوية وحالة ديناميكية أفرزت قّيـ أخبلقية ومبادئ فكرية ومؤس

تكويف معالـ إلنساف محافظ عمى أصالتو وقيمو اإلسبلمية، متواصؿ في مقدسة كاف ليا فضؿ المساىمة 

 ،الفكرية االقتصادية ،الحياة في جوانبيا االجتماعية كاف محركا ومنشطا لمسار معو. كمامجتمع تحوالت 

جعمت مف السموؾ الصوفي وقّيمو مصدرا في  استشرافيةؤسسات ذات رؤية تنموية وم الثقافية والدينية.

ثرائيا ع حداثي مف خبلؿ ما يحممو مف تفكير عقبلني وممارسات ذات طاب ،تشكيؿ الحضارة اإلنسانية وا 

. جعمت منو يؤسس لمرحمة مفصمية في تاريخ الممارسة الدينية الشعبية في وكونو عامؿ ازدىار وتطور

نزع تمؾ الصورة السمبية النمطية التي ارتبطت باإلسبلـ عامة والتصوؼ  المجتمع الجزائري والعمؿ عمى

ممارسة العقمية التحمؿ أية مبلمح لمروح المدنية و  خاصة وكونو ممارسات طقوسية واحتفالية بدعية بالية ال

 وكوف التصوؼ مرادفا لمعزلة وأف التصوؼ والمتصوفة ىـ أسباب تخمؼ األمة وفشميا، .والرؤية التنموية

، ممجئيا االنعزاؿ والتقشؼ والزىد في ارتباط وثيؽ والجغرافيا وممارسة الطقوس والبدع تعيش خارج التاريخ

بممارسات وتصورات الماضي العتيد. وعمى الرغـ مف ىذه النظرة السمبية إال أف الواقع الميداني يؤكد عمى 

خط التجديد والعقبلنية لعؿ أبرزىا وجود العديد مف نماذج الطرؽ الصوفية التي عممت منذ نشأتيا عمى 

بعد أف 1914( والتي أسسيا سنة 1934-1874الزاوية العموية بمستغانـ لشيخيا احمد مصطفى العموي)

 البوزيدي.خرج عف الزاوية البوزيدية لشيخو محمد بف الحبيب 

لمؤسسات الميمة وأصبحت مف ابمكانة رفيعة عند أفراد المجتمع لقد حظيت الزوايا العموية منذ تأسيسيا 

تتغمغؿ في أوساط  وأدوارىا المتعددة أفاذ تمكنت ببنائيا االجتماعي  والخارجي.عمى المستوى المحمي 
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والمشاركة في الحياة العامة،  والخدمات المتعددةالمجتمع عبر مساىمتيا في الوفاء بالكثير مف الحاجات 

متكامبل بعيدا عف مظاىر نيضويا اجتماعيا يحمموف مشروعا  شيوخ الزاوية العموية منذ البداية فنجد

ساروا عمى منيج خدمة الديف والمجتمع في ثنائية متناسقة غير متشددة  . حيثالطقوسيعزاؿ والعبث االن

و متزمتة يشوبيا التوسط المعتدؿ .ما فتئت تيتـ و تعالج قضايا التنمية والثقافة والمجتمع واالقتصاد ا

ترتبط بشؤوف الحياة والفكر، والتي كانت البيئة وغيرىا مف المواضيع التي و  وشؤوف العمـ والمعرفة والمرأة

عميو أف مقت مف فكرة أف التصوؼ االيجابي إلى وقت قريب تعتبر الزوايا غير معنية بيا، لكونيا انط

 " ألف تربوية وعقائديةو سية وسموكية يكوف نظاـ حياة بمفيوميا الشمولي وبما يتضمنو مف نظـ عقمية ونف

ما  .1اإلسبلـ ال يعني ىجر الدنيا وترؾ العمؿ ، فيو ديف وسط واعتداؿ ال يدعو لمرىبانية والتطرؼ"

ية مستقبمية جعميا توصؼ بكونيا حممت لواء التجديد عمى مستوى الخطاب والممارسة معا وضمف رؤ 

أدوار الزوايا لتتماشى ومتطمبات العصر المتجدد باستمرار في وسائمو  عمى تجديد ترتكز المدى،بعيدة 

 الروابط بيفلتعتبر مف مؤسسات التنشئة االجتماعية األىـ التي ساىمت في إنتاج ونسج وتنظيـ و  وأفكاره.

كر واجتماعيا. وتمثؿ قوة اجتماعية ومنيجا فكريا يحمؿ في طياتو بذورا لمف دينياتأطيرىـ و أفراد المجتمع 

أىـ  الحداثي، ومفجّسدت الفكر  والقيـ التيالعقبلني المنفتح الذي استطاع ابتكار منظومة مف المفاىيـ 

سعت ألجؿ أف الصوفي التي ُوصفت كونيا مؤسسة تقميدية في طابع عصري  الحاممة لمنيجالمؤسسات 

ورية التي انزلقت إلييا الكثير عف المظاىر االحتفالية والفمكم تحفظ لمتصوؼ احترامو ومكانتو المشرقة بعيدا

كانت ف وخطابيا.مستويات التجديد التي اعتمدتيا في وسائميا انطبلقا مف  ،مف الطرؽ الصوفية األخرى

مف أبرز الطرؽ الصوفية التي جّسدت عبر تاريخيا فكرة الزاوية العصرية المنسجمة مع متطمبات الحداثة 

خراجيا مف الصوفيةوالممارسة عبر سعي شيوخيا تجديد الخطاب   والروحانياتالدروشة  وا 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 107،ص 1979الكويت ، القمـ، المطبوعات، دار الرحمف، وكالةعبد  بدوي، ترجمة وومذىب عربي، حياتوبف ، ايوسثببل  اسيف-1
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" ، ما جؿ منيا المجتمعات العصريةروحا عقبلنية وفكرا حداثيا يساير خصوصيات ومتطمبات  لتعكس

تحافظ عمى نفس أركاف التصوؼ كما طريقة عصرية في أساليبيا التنظيمية لكنيا مف حيث المنيج 

وبأنيا طريقة عصرية عند البعض، لماذا؟  ،االىتماـ باألورادوالمجاىدات و  وضعو األوائؿ كالذكر والخموة

ألف الشيخ استعمؿ وسائؿ حديثة لبث أفكاره وتعاليمو وسائؿ لـ تستغميا الطرؽ الصوفية األخرى المختبئة 

دات الميمية والسرية. أما الشيخ ابف عميوة فقد اشترى مطبعة لمزاوية، خمؼ حيطاف الزوايا والخموات والعبا

الطريقة العموية انتشارا سريعا وبفضؿ ىذه الوسائؿ وأمثاليا انتشرت  .نشاطو.  .وأّسس صحفا كانت تنشر 

الجميع متفقوف عمى أف الطريقة العموية جديدة وعصرية وغير  األخرى. وأفواسعا لـ تحظ بو الطرؽ و 

أف ينقؿ التصوؼ مد مصطفى العموي بفكره المستنير شيخيا األوؿ اححيث استطاع  .1ة بيف الطرؽ"عادي

ذ تجمت مكانتو العممية والروحية إ .إلى مرتبة العالمية عبر امتدادىا وانتشارىا في الكثير مف دوؿ العالـ

جؿ دراسة أفكاره أقاـ بيا المستشرقوف وغيرىـ مف تابات والدراسات والمؤلفات التي مف خبلؿ حجـ الك

العديد مف العمماء التي أدلى بيا  الشياداتبرزت فيو الكثير مف  إذ .األخرىترجمتيا إلى لغات العالـ و 

"بأنو والذي وصفو ( Augustine Berck)"وغستيف بيرؾأ"الفرنسي شرؽ والمفكريف أبرزىا ما ورد عف المست

ركائز مشروعو ممصالحة، فقد شّكؿ سعيو ليا أحد المساير لمتطور والمياؿ لنموذج لممرابط العصري 

واالنضباط إنو مبشر حديث يجمع بيف الثقافة اإلسبلمية  األمة،اإلصبلحي الذي ييدؼ إلى حفظ ديف 

 (Eva Meirovitch)"ايفا ميروفيتش" حثة الفرنسية المختصة في التصوؼ.  في حيف ترى فيو البا2"األوربي

"أف الشيخ العموي كاف في قائمة مجددي الصوفية في القرف التاسع عشر ومف األعبلـ الذيف بعثوا  عمى

 .        3في الخطاب الصوفي روحا جديدة"

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 127، ص1995بيروت ،لبناف، ،اإلسبلميدار الغرب  ، منشورات5الجزائر الثقافي الجزء القاسـ، تاريخأبو سعد اهلل -1
 295،ص2015،الجزائر، 1،طمنشورات العالميف حياتو ومآثره، المستغانميمصطفى العموي  موىوب، الشيخناصر الديف  الحسني-2
،  4، الجزء 16مجمة البحث العممي في اآلداب ،مصر ، العدد العموي باعث النيضة الروحية في الغرب، أمؿ، الشيخ حممي ميراف حسني-3

 6،ص2015
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 مرديوالذي أخرج "عمى أنو الشيخ المتواضع ) (Bob steprabin"ستبيرابيف بروب"وصفو الدكتور  في حيف

مكانيات تطور و طف قوة مجيولة و أثبت وجود مواوالبذخ والمجد والكبر والحقد، و مف عبودية الماؿ   ارتقاءا 

 .1في اإلسبلـ الذي اعتقد الكثيروف بموتو إلى األبد"

ز فقد واكب أحدث "أنو رجؿ عصري بامتياويقوؿ عنو األستاذ والباحث ناصر الديف موىوب الحسني 

مف  المتعددة، فكافوعرؼ كيؼ يستخدميا ليستفيد منيا في أعمالو  عصره،التقنيات العممية والمعرفية في 

وحارب الجمود  والياتؼ،في تنقبلتو وربط بيتو بشبكة الكيرباء  ستعمالياالاألوائؿ الذيف اشتروا السيارة 

فقد زاوج بيف مقومات  .ومارس التفتح في أوسع مدى االجتيادوالركود والتكاسؿ والتواكؿ ودعا إلى 

والثقافية التي وصؿ إلييا اإلنساف في  مثمة في استغبلؿ الخبرات الفكريةاألصالة المتشعبة والحداثة م

 . 2عصره بما يعود بالنفع عمى اإلنساف"

الطرؽ الصوفية -عمى " أنيا ((Eric Geoffroy يونس جوفروا إيريؾفي حيف أكد المفكر واألستاذ الفرنسي 

 3الفكري داخؿ قّيـ الحداثة وتعرؼ كيؼ تتأقمـ معيا إلى حد كبير " االنخراططاقة حيوية تنعش  تشكؿ-

فقد وصفو بقولو "أف الجاذبية Michel valsant(1907-1974 ))) "ميشاؿ فالساف"أما الدبموماسي األوروبي 

األوروبييف والذيف ما لبثوا أف انقمبوا إلى أتباع ومريديف كاف اآلسرة التي مارسيا الشيخ عمى الكثير مف 

ي وطبيعة الوسط الذي قدر و دليبل يؤكد عمى مدى التبلـؤ والتناغـ بيف نمط الوالية الذي يجسد الشيخ العم

 4لمشيخ أف يبشر فيو برسالتو كمسمـ متصوؼ"

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 154ص رجع سابؽ،م ،اإلسبلـالتصوؼ قمب  بف تونس خالد،-1
 297سابؽ، صمرجع  الشيخ مصطفى العموي حياتو ومآثره، موىوب،ناصر الديف الحسني -2
 229ص مرجع سابؽ، الروحاني، لئلسبلـ المستقبؿ ،يونس جوفروا إيريؾ-3
 22مرجع سابؽ،ص ،الشيخ العموي باعث النيضة الروحية في الغرب أمؿ، حسني حممي ميراف-4
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حينما يذكر الشيخ يؤكد عمى وجود "أنو ( Marcelle Carrie)الطبيب مارسيؿ كاري في حيف يقوؿ عنو 

ف ثقتو تزايدت مع مرور األياـ في أف ىذا الرجؿ الذي أراه أمامي ليس بدجاؿ أو أروحانية في شخصيتو و 

 .1"مخادع

 2013اليونسكو( ُتعمف في شير نوفمبر والعموـ )كؿ ذلؾ جعؿ مف منظمة األمـ المتحدة لمتربية والثقافة 

عمى أف " الطريقة والتأكيد الديني والحوار الطريقة العموية كمدرسة لمتسامح  تأسيسبمئوية  حتفاؿاال

إذ تبّيف ىذه  أولويتيا،الصوفية العموية التي أّسسيا الشيخ العموي جعمت مف تعزيز الحوار بيف األدياف 

وكيؼ يمكف محاولة تنسيؽ وتجميؿ العالـ. إنيا تقبؿ  لئلنسانية،الطريقة كيؼ يمكف تقديـ خدمة أفضؿ 

والتوازف الدائـ  ،كف باتصاؿ وثيؽ مع البعد الباطنيوُتجيز كؿ ما يمكف أف يحقؽ الراحة المادية لئلنساف ول

ألخوية بيف البشر، وتدعو في الواقع لعدـ مقدس وىي تراىف عمى المحبة اىو بيف ما ىو دنيوي وما 

 . 2و إلى عدـ االنغبلؽ ضمف تدّيف فاتر" الروحية،رفض العقبلنية عمى حساب القيـ 

 أنري"غوستاؼ مف أمثاؿ الكثير مف الغربييف إلى اإلسبلـ عمى دخوؿ كؿ ذلؾ كاف لو تأثيرا مباشرا 

)عيسى نور الديف fritchiof choyons شيوف" )عبد الكريـ(، و"فريتشيوؼGustav Anri  Gossauجوصو" 

)محمد عبد الباقي(،  Michel Valsant)إبراىيـ(، و"ميشاؿ فالساف"Tito sporkertسبوركارت"  أحمد(، و"تيتو

 .وغيرىـ كثير )أبو بكر سيراج الديف(Martin Lingerو"مارتف لينغز" 

 

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .9( ص1987 العمويةمارسيؿ كاري ذكريات الشيخ أحمد بف مصطفى العبلوي )مستغانـ: المطبعة -1

-htpp// :www :algerie1.com/actualite/lunesco-rend-hommage-aucheikh-al-alawi-/-2 
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تمّثؿ الذكر بقدر ما كانت لـ تكف أماكف لمعبادة و أنيا  1914ز الزاوية العموية منذ نشأتيا عاـ ما ميّ  إف

النشاطات والخدمات التي ساىمت في ة رمزية تبمورت عبرىا العديد مف مدرسة ذات طاقة روحية وسمط

إذ وعمى الرغـ مف حالة الجمود التي اتسمت بيا  الجزائرية.تشكيؿ الشخصية الوطنية وتثبيت دعائـ الذات 

ت اعتماد خط التحديث حاولالعموية الزاوية إال أف  الفترة،خبلؿ تمؾ رؽ الصوفية في المجتمع الجزائري الط

وممارسة ما ىو قائـ مف أفكار  إنتاجعف إعادة واالبتعاد والتجديد في خطابيا الفكري في وسائميا 

 كما لـ يُعد رؤيتيا،. فمـ تُعد عمى تمؾ الصورة التقميدية والفكرة النمطية التي اعتاد الناس عمى سموكياتو 

الصوفي التقميدي الذي يرتدي الخشف مف المباس والزاىد في الحياة  ذلؾ الرجؿعمى ىيئة  ومردوىاشيوخيا 

يختمؼ عف التصوؼ مؤسسات متكاممة وممارسات فعالة  أف تجعؿ مف التصوؼبؿ كاف ليا الفضؿ في .

 الطرقي القائـ عمى األذكار واألوراد والعيش عمى ىامش المجتمع ، بؿ قّدمت نفسيا   الفمسفي

عابرة رؤية مستقبمية شاممة لمحياة ومؤسسة مييكمة تحمؿ فية ومؤسسة دينية وقوة اجتماعية كحركة صو 

لمؤسسة دينية صوفية عصرية نظير ما بادرت بو مف مشروعات  نموذجالمحدود الوطنية، ولتصبح 

 بالزاوية.عمييا وتساىـ في تمويميا مف األمبلؾ واالستثمارات الخاصة  ُتشرؼ عصرية

مف تتجمى عبر العديد الزائر لمزاوية العموية اليـو يمكنو إدراؾ العديد مف صور التجديد التي  أفكما 

و الممارسات الروحانية و النقاشات الفمسفية  و  لبلنزواء. فمـ تعد مكانا والمرافؽ التابعة ليا المؤسسات

مؿ كؿ مقومات المؤسسات بنية تنظيمية تح أصبحتف الدنيا طمبا لمنجاة ، بقدر ما التعبد والعزوؼ ع

حديثة تتماشى مع  استراتيجيةمف ـ الخارجي ، بما ابتكرتو لنفسيا المدنية المعاصرة المتفتحة عمى العال

لؤلدوات و في جوانبيا المختمفة عبر استغبلليا روح العصر و السعي في تحقيؽ التنمية المستدامة 

ي يعزؿ نفسو وغيره بيف جدراف زاويتو ويعتني " الصوفي الحقيقي ليس ىو الذ الوسائؿ العصرية و كوف

بالرسـو واألوراد مف دوف العناية بالمجتمع الذي ال يمكف إىمالو، فالمجتمع ىو مجاؿ تفعيؿ تعاليـ 

القرآف الكريـ وسنة نبيو )ص(. فالعمؿ الروحاني يتطمب جيودا ضخمة مف أجؿ  يقتضياالتصوؼ التي 
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تعمؿ الصوفي وسائؿ تنظيمية لعممو في مجاؿ الحياة بكؿ أبعادىا فبل نستغرب إف اس النجاح،أف يتـ لو 

االجتماعية والسياسية واالقتصادية، كوف طريؽ التصوؼ ىو طريؽ عممي يتماشى تماما مع الحياة ألجؿ 

إيجاد حموؿ يجب القياـ بالعمؿ ومقاومة األمور ومواجية المشاكؿ، كؿ ذلؾ بميزاف وىذا ال يعني بطبيعة 

في أحضاف الحياة المادية إلى حد الغرؽ. وفي ىذا الموضوع يقوؿ الصوفية والروح بالجسد  ماءاالرتالحاؿ 

حيث . 1دائما تعامموا مع الدنيا بأيديكـ وال تدعوىا تدخؿ أبدا إلى قموبكـ ألف األيدي تغسؿ أما القموب فبل"

وسائؿ التقدـ العممي الحديثة بأسموب جديد بداًل مف األساليب القديمة عبر ستغبلؿ الى إسعت منذ البداية 

التدريجي مف مجتمع تقميدي إلى مجتمع حديث يستند عمى العقؿ وُيعارض التقميد، كما يتضمف  االنتقاؿ

بعدا تطوريا في الذىنيات يتأسس وفؽ نظرة متجددة تتمظير عبر مختمؼ المستويات التنظيمية والفكرية و 

لى اإلعبلء مف شأف العقؿ والفكر إمتفكير والعمؿ والتنظيـ، والسعي ليجعؿ مف العقؿ أداة لو  ،االجتماعية

مف العديد مف المواقؼ التي عكست فكرة تمس ؾ الرجؿ الصوفي بنظرة متميزة  لممستقبؿ  والمعرفة عبر

سبلـ  ديف ذو رؤية معتدلة ومرنة اإلالتقنية والعممية والفكرية العالمية ، وأف باإلنجازات  االحتكاؾخبلؿ 

 وخصوصيتو.  و في ذات الوقت محافظ عمى تميزه قابمة لمتعايش بشكؿ مريح مع اآلخر

 

 

 

 

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 70صمرجع سابؽ ، ،اإلسبلـالتصوؼ قمب  بف تونس خالد، -1
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 مجاالت التجديد عند الزاوية العموية 4-1

ة قلدى الشيخ احمد مصطفى العموي ومشايخ الطري اإلصبلحيةلقد تجسدت الفمسفة التجديدية والرؤية 

وعبر  والفكرية التي تميز بيا ، لعديد القضايا الفقيية والدينية العموية مف بعده مف خبلؿ التصور الفكري

العديد مف المبادرات والنشاطات العممية واالجتماعية ، وفي طريقة تسيير الزاوية بعيدا عف الصورة 

شيوخيا .حيث انعكست ىذه النمطية التي يحمميا العامة في مخياؿ الوعي االجتماعي حوؿ الزوايا و 

 لعؿ ابرزىا  لممارسة وضمف العديد مف المجاالتالصورة عمى مستوى الخطاب وا

 الفكريالمجال  في 4-1-1

الخاصة لشيوخيا الحياة  في طريقة تسيير األولىبرزت مبلمح التحديث لدى الزاوية العموية منذ مراحميا 

كانت حياة تجمع بيف  أنيا .بعدهبدءا مف الشيخ أحمد مصطفى العموي الشيخ األوؿ لمطريقة ومف جاء 

وصفة الرجؿ المنفتح عمى العالـ الخارجي في عبلقاتو  ودينو،أصالة اإلنساف المسمـ المحافظ عمى قّيمو 

"كاف  إذتقنيات العصرية ومستخدما ليا لم اومواكب امحاور  فكاف مرنا ومتسامحا غير متعصب ،اآلخرمع 

فكؿ مف  منو،عمى ما ىو جوىري  إالولـ يكف ُيصػػر تساع األفؽ افيمو لئلسبلـ يتميز بنفس التسامح و 

ودية التبادؿ في اآلراء ما ال يتصور في جد فيو مف الميونة وحسف الحوار و وي إالجالسو أو تحادث معو 

بفكرة لممارسة الصوفية مف خبلؿ إيمانو التنوير في سعيو الدائـ لتجديد ا تجسدت فمسفةكما  . 1ذىف"

بيف أصالة المجتمع اإلسبلمي وضرورة تفتحو  لعبلقة فريدة والمعاصرة فنجده يؤسسالمزج بيف األصالة 

ـ والتوقؼ عند الماضي التعمؽ بالقدي لديو ال تعني وأف األصالة ،ايجابيةعمى العالـ الخارجي في ثنائية 

زلة وتجمد ف األصالة بيذا المعنى تعد عأو  الغير،عمى الذات ورفض والتقوقع واالعتزاز باآلثار واالنعزاؿ 

 البحث عف الجذور عبر لجعميا معمما ومنطمقا في فيـ الحاضر و بؿ كاف يدعوا  وفناء.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  

    6،صمرجع سابؽ مارسيؿ كاري، ذكريات الشيخ احمد بف مصطفى العموي،-1
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وأف  ،شرعية والتمسؾ بمبادئيا األساسيةباستنادىا إلى األصوؿ واألدلة ال المحافظة عمى جوىر الدعوة

وال تحدث االزدواجية في ثقافتيا بؿ تؤسس لوحدة رارًا لماضييا، فبل تقع القطيعة يكوف حاضرىا استم

في حيف كاف القصد مف التجديد لديو يعني مسايرة العصر  واليدؼ.وطنية ثقافية في الرؤية والمنيج 

باتو دوف االنصيار مع المجتمعات األخرى مف خبلؿ الدعوة الدائمة لممحافظة عمى األصوؿ ومتطم

الدعوة إلى االجتياد والتوسط وكذا  ،ء الراشديف واجتناب البدع الشرعية والتمسؾ بالسنة النبوية وسنة الخمفا

دائما مف فنجده يسعى ؿ ،واالعتداؿ في التمسؾ بالديف والبعد عف الغمو والتشدد  وتجنب التقصير والتساى

حرر مف قيود التقميد، واقتراحو لمقاربة اجتيادية لمنصوص تم معاصرو جؿ نشر تعاليـ إسبلـ مجدد أ

ف أو  الدينية بعيدا عف روح االنغبلؽ  واالجتياد.والتجديد في الممارسة  اإلصبلح إلىالشرعية والدعوة 

خراجو وا  المجتمع  تربوية وتنموية تساىـ في تطورار دو أشاممة ذات مياـ و تصبح مؤسسة  أفيجب الزاوية 

حوؿ يف السعي إلى مسايرة العصر وعدـ اقتصار جيودىـ دعوة المريدمف خبلؿ  ،مف التخمؼ واالنغبلؽ

شعاؿ الشموع،قبور شيوخيـ لتبلوة الذكر  بؿ كاف يدعو إلى العمؿ والسعي في طمب الرزؽ والسير عمى  وا 

وبمجرد توليو المشيخة أخذ يدعوا مريديو إلى التماشي مع  إذ لخيرات.ا جتباءواواالجتياد وجو األرض 

وتبلوة االقتصار عمى االجتماع مثؿ العجائز حوؿ قبر الشيخ البوزيدي لحرؽ العطور وعدـ  العصر

يقوؿ في ىذا السياؽ "ال حيث و ترديد السماع دوف مباالة بالفتف الدائرة خارج جدراف الزاوية.  األذكار

مكانو بؿ عمى العكس  نحؿأعتقد أف سيدي حمو الشيخ البوزيدي حينما أورثنا مف عممو أراد بذلؾ أف 

 1كتمو ألنو مفيد إلخواننا البشر"وليس عمينا بإببلغ ما لدينا 

 

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  

 297مرجع سابؽ ،ص ناصر الديف موىوب ،الشيخ مصطفى العموي حياتو ومآثره،الحسني   -1
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موف تدينو اإلنساف المسمـ ألف يكوف ابف بيئتو منسجما مع عصره شكبل ومحافظا عمى مض اكاف يدعو ف 

يمانو ونقاء  لى التديف الحقيقي الذي يو  فؤاده،وا  " الشعائر الدينية  جمع بيف صدؽ الشكؿ والمضموف وكوفا 

عف الممارسات  االبتعاد إلىليست غاية في ذاتيا ولكنيا أداة ووسيمة لمتقرب إلى اهلل تعالى منبيا وداعيا 

عبر الفكر  مف خبلؿ تطوير إاليتحقؽ ذلؾ  وال 1الميكانيكية لمعبادات خوفا مف أف تصبح ىيكبل ببل روح"

ىذا في ويتأكد  .واستغبلؿ كؿ ما جادت بو قريحة العمـواألجنبية كونيا لغة عمـ وحضارة  المغاتتعّمـ 

نيتـ بيذه الحضارة الرائعة، مف ناحيتي  أال"لماذا تريدوف منا نحف الذيف نعاصر الحضارة األوروبية  قولو

فإنو ال يمر يـو بدوف أف أوصي أتباعي بإرساؿ أطفاليـ إلى المدرسة لكي يتعمموا المغة الفرنسية وعمى 

ثـ إف استيعاب األعماؿ الرائعة لعمـ اآلالت ال يتعارض مع الديف وال يمنع اإلنساف مف  ة.السيار قيادة 

لقد قيؿ لي أف العالـ باستور كاف رجبل متدينا ولكف ذلؾ لـ يمنعو مف  العمـ.لى أعمى القمـ في إالوصوؿ 

فقط. إنو يدعو اإلنساف أف يقدـ لئلنسانية أكبر الخدمات عبر اكتشافاتو الرائعة، ليس الديف إال موجيا و 

لو أراد اهلل أف يترؾ اإلنساف لحالو لما أرسؿ إليو  السيئة،ليكوف أفضؿ ويدمر في نفس الوقت غرائزه 

الُرسؿ ومعيـ التممود والتوراة واإلنجيؿ والقرآف ...إنيا ُتوجو اإلنساف إلى الصراط المستقيـ، ما نقوؿ بو ىو 

 2عيسى ومحمد صموات اهلل وسبلمو عمييـ أجمعيف" وسميماف و  إبراىيـإحياء وتوطيد مبادئ 

بيا في ترقية وتطوير ب خبرات وميارات حديثة لممساىمة ومف ذلؾ أنو كاف يشجع المياجريف عمى اكتسا

فنجده يعتمد سياسة البعثات العممية إلى الخارج مف أفراد المجتمع الجزائري بيدؼ تطوير  األصمي،بمدىـ 

  المحمي.عمى المستوى  أجؿ توظيفيامعارفيـ ومياراتيـ وتنمية كفاءتيـ المينية مف 

 

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  218مرجع سابؽ،ص مصطفى العموي المستغانمي، موىوب، الشيخناصر الديف الحسني -1
 218،صنفس المرجع مصطفى العموي المستغانمي، موىوب، الشيخناصر الديف الحسني -2
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كما كاف  الرفاىية،وعمى ضرورة استخداـ و استغبلؿ كؿ ما يمكف أف يساعد اإلنساف في الحصوؿ عمى 

.  1عدـ إىماؿ العقبلنية عمى حساب الروحانية و إلى عدـ االنغبلؽ في تديف ميكانيكي جامد" إلى"يدعو 

متطمبات الحياة الدنيوية والقيـ في توازف دائـ بيف و بعبلقة وطيدة مع البعد الباطني  كؿ ىذا يجب أف يكوف

"إف أسوأ  في الديف و نبذ الغموالوسطية واالعتداؿ و  إلىذلؾ كاف يدعوا  إلى إضافة .المقدسة السامية

الدنيا، ذوي الشيية أعداء الديف أولئؾ الذيف يتحدثوف باسمو، بمف فييـ شيوخ الطرؽ الذيف غمبيـ طمع 

الشرىة التي تستغؿ سذاجة الشعب المغموب عمى أمره والذيف كانوا يذيعوف وسط األغمبية األمية جراثيـ 

 .2الشعوذة والخرافات"

فتح باب االجتياد واالستناد عمى العقؿ  إلىوفكره المستنير في الدعوة  اإلصبلحيةكما تجسدت رؤيتو 

في انفتاح الغرب عمى فكره وتحرير الفكر مف قيد التقميد وأف "الشيخ العبلوي بفضؿ بركتو شارؾ بسعة 

. فأغمبية المعتنقيف لئلسبلـ الذيف ابأوروبد بذلؾ بروز إسبلـ المعرفة والحكمة والمدنية اإلسبلـ، وميّ 

السنيف اسمموا بناًء عمى ما ىو أساسي وجوىري مف العبادة الروحية الكاممة أحصاىـ الغرب منذ عشرات 

 ،األخرى واألديافاعتماد منيج الحوار مع الحضارات  أىميةوالتشديد عمى  . 3التي يتمتع بيا التصوؼ"

والتقريب بيف المذاىب كضرورة وجودية لممجتمعات  اإلسبلميةوعمى ضرورة السعي الدائـ لتحقيؽ الوحدة 

ىو توحيد صفوؼ األمة  اإلسبلميالتي يقـو عمييا المشروع اإلصبلحي  األساسيةف الركيزة أو  اإلسبلمية،

بيف المدارس الفقيية. حيث نجده في مقدمة المصمحيف الداعيف إلى إخماد نار الفتنة والتوفيؽ اإلسبلمية 

جميا أف الشيخ بف عميوة بدعوتو ومف ذلؾ كمو يظير  .ونبذ التعصب لممذىب اإلسبلميةبيف أبناء األمة 

 حركة دينية  مف الطريقة العمويةجعؿ  ،لمتجديد وانتصاره لموسطية ونضالو مف أجؿ توحيد األمة اإلسبلمية

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 295مرجع سابؽ،ص مصطفى العموي المستغانمي، موىوب، الشيخناصر الديف الحسني -1
 106صمرجع سابؽ ، مصطفى العموي حياتو ومآثره، موىوب، الشيخناصر الديف الحسني -2
 231ع سابؽ،صجمر  المستقبؿ الروحاني لئلسبلـ، ،يونس اإيريؾ جوفرو -3
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العيش مع المعتدؿ المرف القابؿ لمتواصؿ و  أحد النماذج الصوفية المجسدة لئلسبلـو  ،عمى العالـ متفتحة

في بداية المنفتح  جر األساس إلحياء الخطاب الدينيبالتالي عمى وضع حليعمؿ و  المجتمعات األخرى.

 .القرف العشريف

 في المجال التربوي: 4-1-2

بمفيوميا العاـ في تشكيؿ معالـ النيضة منذ نشأتيا أىمية التربية والتعميـ  الزاوية العمويةركت لقد أد

ما جعميا تركز عمى تحديث برامج التعميـ التي اعتمدتيا وجمعت فييا بيف العمـو الشرعية  ،االجتماعية

إلى كؿ أفراد المجتمع دوف جو كما برز نيجيا الحداثي عبر منيجيا التعميمي المو العمـو الحديثة. و 

وتعميـ كما شمؿ اعتماد الزيارات الميدانية و الدروس التطبيقية. إضافة إلى التكويف الميني ، استثناء

لمساعدة المتعمميف عمى تعمـ حرؼ ت التي أنشئت داخؿ فضاء الزاوية الِحرؼ عبر الورشا المريديف

حيث فتحت ورشات متخصصة لمتكويف في مجاؿ النجارة و  التسوؿ،شر االنحراؼ و مف  حصنيـتُ 

كما عممت الزاوية  في مرحمة معّينة عمى التنسيؽ مع إدارة السجوف  النحؿ.الفبلحة و الحدادة وتربية 

يميـ لسوؽ العمؿ وتسييؿ ـ في المجتمع و تأىلمتكف ؿ بالمساجيف و تعميميـ حرؼ بيدؼ إعادة إدماجي

مف جديد بغية تعزيز ثقتيـ في أنفسيـ و في المجتمع .فكانت بذلؾ ترى أف التعميـ وطمب المعرفة تكُيفيـ 

عقبلني وعصري ولبناء عقؿ قادر عمى بموغ أعمى المراتب، و أف اكتساب العموـ ،شرط لتكويف فرد واعي 

ة و التواصؿ مع المجتمعات األخرى و وسيمة لمتحديث االجتماعي الحديثة ضرورة لتحقيؽ التنمي

فكانت  المشاريع التعميمية  لدييا  تجمع  بيف المعرفة  واالقتصادي ضمف إطار أخبلقي و روحي ،

قدرة المشروعات التعميمية  المتجددة غير التقميدية  ومناىجيا العممية العصرية و القيـ الروحية، وعمى 

ميؽ نشر المعارؼ اإلسبلمية وتنشئة الجيؿ الجديد تنشئة عصرية متأصمة ، كما برزت الحديثة في تع

لمطريقة العموية حوؿ أىمية التعميـ مما اعتمدتو مف بناء لؤلقساـ الدراسية داخؿ فضاء  ستشرافيةاالالرؤية 

بالمراحؿ التعميمية األولى عبر فتح أقساـ تحضيرية ومراكز لروضة األطفاؿ  االىتماـالمساجد و كذا 
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 .سميمةروحية  بيدؼ تأىيميـ  ضمف أطر صحيحة لصناعة إنساف المستقبؿ وتنشئتو تنشئة إسبلمية

فكانت تدعوا إلى االىتماـ بالتعميـ و العمـو التقنية الحديثة ومسايرة مستجدات العصر وعدـ تقوقع 

ىماؿ العموـ األخرىفي فضاء العمـو الشرعية لمسمميف ا كما كانت تطالب برفض الوصاية الروحية  ،وا 

عمى العقؿ المسمـ ، و ظير ذلؾ جميا مف خبلؿ تكريس جيودىا لتمكيف العمـ و الحداثة عبر مشروعاتيا 

عمى توظيؼ كما اعتمدت الزاوية العموية ، التعميمية  و التكوينية التي دأبت عمى ابتكارىا وتشجيعيا

رشاد  عصرية في تحقيؽ أىدافيا التربويةوسائؿ  وغرس الوعي في نفوس المجتمع  و استنياض اليمـ وا 

فقد ترؾ ، ـ اإلسبلـ الصحيحة مف خبلؿ اعتماد تأليؼ الكتب الدينية والدعويةأبناء األمة و ىدايتيـ لقيّ 

و الفقو و التصوؼ و الفمسفة و في العقيدة لعموي العديد مف الكتب والرسائؿ الشيخ احمد مصطفى ا

الصحؼ المكتوبة والتي عبلمي الصحفي و إصدار العديد مف وكذا اعتماد منابر النشاط اإل التفسير .

أصدرت حيث  االنحراؼ،اإلسبلمية مف ـ المحافظة عمى القي الفكري وحاولت مف خبلليا غرس الوعي 

كما أصدرت الزاوية  ،1926ة الببلغ سنة ثـ أصدرت جريد 1923صحيفة لساف الديف األسبوعية عاـ  

،ثـ أصدرت مجمة أحباب اإلسبلـ  1946جريدة لساف الديف الثانية ،ثـ مجمة المرشد عاـ  1936عاـ 

 .  1953عاـ 

الزاوية بعالـ الكتابة و النشر والتأليؼ كوسائؿ حديثة لنشر الثقافة الصوفية و الدفاع عف  اىتماـإف 

الساعي إلى تدمير معالـ اليوية  االستعمارفي ظؿ  واالندثار االنحبلؿاإلسبلـ و ثقافة المجتمع مف 

،فنجده و جعمت الشيخ  احمد مصطفى العموي ُيفكر في اقتناء مطبعة خاصة ب اإلسبلميةالجزائرية 

عمى تشكيؿ عديد الجمعيات ، إضافة إلى ذلؾ اعتمدت  1924سنة وبمساعد المريديف يقتني واحدة 

كما اىتمت بتأسيس جمعيات مدنية تيتـ بالبيئة والتربوية و العممية والكشفية ،  االجتماعيةالثقافية و 

" ال الجمعيات  التي كانتة فيو. ىذه كأدوات تربوية لمنشء وغرس القيـ اإلسبلمية الصحيحالخضراء 

خراجيـ مف سجف  تخرج عف خطتيا في بث العمـ والتعميـ و أف تسعى جيدىا في سعادة أبناء الوطف وا 
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إلى فضاء العمـ وتسعى كؿ السعي في تحسيف العبلئؽ والروابط الودية بالوسائؿ  االختبلؼالجيالة و 

يف الدولية، وأوؿ عمؿ تبتدئ بو الجمعية تأسيس التيذيبية الموافقة لمشريعة اإلسبلمية مع مراعاة القوان

مجمة تحرر بالقمميف العربي والفرنسي ليتأتى ليا أف تكوف دائما في اتصاؿ بينيا وبيف مشتركييا ويكوف 

الجميع عمى بصيرة مف أعماؿ الجمعية الواقعة والمتوقعة، إذ ال غاية لمجمعية مف جميع أعماليا اال بث 

فيما يناسب أبناء الوطف مف التعميـ والتيذيب والترقية في  االجتيادر مع الجد و الراحة في الفكر والشعو 

نذكر "الجمعية العممية" والتي  امتدادىا. فمف الجمعيات التي شكميا شيوخ الزاوية عمى 1أنواع الصناعة" 

التخريب  مواجية" والتي كانت تسعى إلى يفالعمويكانت تيدؼ لنشر العمـ و المعرفة، و جمعية "الشباف 

وجمعية "التنوير" ، وجمعية "أحباب السبلـ"  كجمعية إسبلمية تعميمية خيرية  كانت  والعقائدي،الفكري 

 تيدؼ إلى نشر وغرس ثقافة الحوار بيف الحضارات و الشعوب، كما أّسست  جمعية "الوعظ و اإلرشاد"  

ة جمعية "الشيخ العموي نشأت الزاوية العمويكما أ .االجتماعيالتي عممت عمى الدعوة والتعميـ واإلصبلح 

عمى نشر  التضامني الثقافي. كما عممت االجتماعيذات الطابع  1990التراث الصوفي" عاـ لمثقافة و 

الثقافة اإلسبلمية و الصوفية لدى الجالية المسممة في أوروبا مف خبلؿ جمعية "أرض أوروبا "وفرع 

لتراث الصوفي في فرنسا إلى جانب اىتماميا بالمسرح والنوادي لمكشافة اإلسبلمية بيدؼ إرساء مبادئ ا

ضافة إلى الكثير مف المساىمات الفكرية والعممية باإلشراؼ و المساىمة في تنظيـ المعارض إالرياضية .

تناقش قضايا فكرية نتديات العممية والمحاضرات التي والممتقيات الدولية والوطنية واألياـ الدراسية والم

والزراعة في المجاالت والمحاور العممية المختمفة المتعمقة بشؤوف التنمية واالقتصاد والفكر والبيئة تنموية 

وغيرىا مف المجاالت .كما عممت عمى المشاركة في إنشاء فرؽ بحثية بالتنسيؽ مع والتعميـ وشؤوف المرأة 

 بالقضايا الدولية عبر منابر الييئات العالمية و المساىمة  االىتماـمخابر بحث جامعية ، وصوال إلى 

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 117، ص1936، ، مستغانـ، الجزائر  1،طالعمويةالمطبعة  الروضة السنية في المآثر العموية، بف تونس عدة،-1
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 باليـو االعتراؼمف خبلؿ الشيخ الحالي لمطريقة خالد بف تونس ضمف مشروع السبلـ العالمي ودورىا في 

ر عشر مف شي والمصادؼ لمسادساعترفت بو ىيئة األمـ المتحدة والذي العالمي لمعيش معا في سبلـ 

 اإلسبلمية،عمى مقومات اليوية الدينية  والنشاطات المحافظةفاستطاعت بفضؿ ىذه اآلليات  ماي،

 .التبلؤـ وضرورات المرحمةنيا مؤسسة دينية عصرية مّكنت مف صوتا كو  أضحى لياو 

صورة واضحة وجمية تحمؿ دالالت  تدامة "جنة العارؼ"لمتنمية المسكما جّسدت المؤسسة المتوسطية 

حضارية جديدة لمفكر الصوفي مف خبلؿ األدوار التربوية التي أضحت تنفرد بيا ، فأصبحت منبرا 

حضاريا وفضاء يجمع بيف أصالة المكاف المشرقة ومعاصرة عالـ المعرفة والحداثة بما تحتويو مف معالـ 

تقع في وسط مدينة مستغانـ ، اسميا يحوي داللة عصرية عالمية  حداثيةحضارية ورمزية تاريخية وقّيـ 

تحقيؽ التنمية المستدامة   إلىكدولة متوسطية ، وبيف بعدىا اليادؼ  لمجزائرالجغرافي  االمتدادبيف  يجمع

ات محاضر "المؤسسة المتوسطية لمتنمية المستدامة " تابعة لمزاوية ومنبرىا األصمي. بداخميا مشتمة وقاعة 

 لبلستقباؿوالمقاءات العممية وىيكؿ  االجتماعاتبكؿ الوسائؿ التعميمية الضرورية لكؿ أنواع  مجّيزة

 ومطبخ بو مطعـ ومركزا لؤلرشيؼ مجيز بأحدث التقنيات لممحافظة عمى التراث الثقافي واإلقامة.

الكتب والمخطوطات والمجبلت ُيشرؼ عمييا طاقـ مف  آالؼ ىعم تتوفرالجزائري وحمايتو، ومكتبة 

المختصيف في إدارة المكتبات واألرشيؼ ، والتي صارت مرجعا فريدا تستقبؿ مختصيف وباحثيف وطمبة مف 

لبلستفادة مف المعمومات المتاحة في  المكتبة و األرشيؼ .كما   جميع أنحاء الجزائر و مف الخارج

اكتشاؼ معالـ  و االطبلعالعالمية بيدؼ  الدبموماسيةعثات العممية و تّصيرت جنة العارؼ مزارا لمب

باإلضافة إلى ذلؾ  تبرز مؤسسة "ألؼ لئلعبلـ اآللي" كنموذج اإلسبلـ الحضارية في أرقى صورىا .

استعماؿ وتوظيؼ الوسائؿ الحديثة و وية منذ ثمانينيات القرف الماضي تحديثي حاولت مف خبللو الزا

و التراث الروحي بنؾ عالمي لممعطيات اإلسبلمية   التراث اإلسبلمي عبر تصميـ الرقمية في نشر

بواسطة استخداـ تكنولوجيات اإلعبلـ  الرقمي ، و بوضع برمجية لنظاـ اإلعبلـ اآللي يحوي المغات 
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ت العربية و الفرنسية. فتمّكنت بإمكاناتيا الخاصة ومساىمة المريديف أف تبتكر برامج رقمية عصرية جعم

التحكـ في التكنولوجيات الحديثة كقناة أساسية مؤسسة صوفية تقميدية تدرؾ أىمية العموية ك مف الزاوية

لنشر المعارؼ اإلسبلمية والمحافظة عمييا  فة مف جية وفي توظيؼ ىذه الوسائؿالمعر  الكتساب

ر االنفتاح طافي تشكيؿ فرد مسمـ يجمع بيف أصالة دينو ومتطمبات العصر الحديث ضمف إة والمساىم

ال زاؿ تقميديا في جميع مناحي الحياة ومنيا طرؽ التعميـ والدعوة إلى الديف. المنضبط لمجتمع كاف و 

مبادرات عممية مف حركة دينية تقميدية ذات نيج  "أحد"ومف بعده مشروع  "ألؼ"ف مشروع وجعمت م

مكانيات القائميف عمييا وقوّ   إيمانيـ وصدؽ طموح ورؤية مبتكرة صوفي جّسدت مشروعيا بفضؿ جيود وا 

الفكرة األوؿ الشيخ خالد بف تونس إلدخاؿ معالـ التكنولوجيات الحديثة لمجتمع كاف تقميديا في وسائمو 

 .إليياالدعوة طا في طرؽ نشر المعارؼ الدينية و وبسي

يمكف أف ألؼ وجنة العارؼ عمى أف النظـ اإلسبلمية عامة والصوفية خاصة ال ع لقد أّكد كؿ مف مشرو 

الزاوية العموية السّباقة خبلؿ السنوات األخيرة  في  إضافة إلى ىذا كانت اإليجابي،تكوف مناقضة لمتحديث 

لمعديد مف المواقع اإللكترونية ومنصات التواصؿ االجتماعي والعناويف الرقمية عمى شبكة  امتبلكيا

 االنترنت والتي ساىمت في نشر القيـ الصوفية  والتعريؼ بيا عبر كؿ بقاع العالـ.

المجال االقتصادي  4-1-3  

تبّنت الزاوية العموية العمؿ عمى استصبلح األراضي وغرس األشجار وتوفير ف االقتصاديفي الجانب أما 

طعاـ الطعاـ ،كما تبّنت فمسفة المقاولة االجتماعية   و االقتصاد التضامني أاإليواء لعدد مف أبناء السبيؿ وا 

رات كبديؿ تنموي حديث يسعى إليجاد حموؿ مبتكرة لمشاكؿ مطروحة وفؽ رؤية خبلقة قائمة عمى المباد

فف الحياة ومواجية التحديات  الكتسابالجماعية  و تمقيف األفراد الحرؼ و الميف   االبتكاراتالفردية و 

واالعتماد عمى الذات في تدبير الشؤوف الخاصة بعيدا عف روح  إتقانوعبر اكتساب قّيـ حب العمؿ و 

نية في إطار مقاربة تشاركية العديد مف المشاريع الخيرية  التضامكما تبنت المساىمة في االتكاؿ ، 
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 اجتماعياشغمت فكرة تزكية الروح لدى الفرد ليكوف  إذمييكؿ " تطوعية لممساىميف وضمف نشاط جمعوي

فكر المدرسة العموية ،كما سعت إلى بناء شبكة مف النظاـ االجتماعي و المعرفي تنسجـ وطبيعة و 

عة كسموؾ تعُبدي وبالتحضير المادي خصوصية المكاف و الزماف حيث المريد يستفتح يومو بالطا

والمعنوي لميـو الجديد وما فيو مف أعماؿ ومسؤوليات يشارؾ فييا غيره مف أفراد المجتمع في عممية البناء 

 .1االجتماعي"و  االقتصاديلحضاري بمختمؼ أقسامو ا

مّيز النشاط االقتصادي واالجتماعي لدى الزاوية ىو المزج بيف المسعى االجتماعي واليدؼ ما  إذ

مؤسساتية مييكمة نموذجية فريدة أحدثت تحوال في منيجيا  إبداعيةالتعميمي والقالب االقتصادي في تجربة 

قباؿ الصدقات عمى است والتضامني القائـالفكري وفمسفتيا االجتماعية التضامنية مف العمؿ التطوعي 

وتوزيعيا في إطار النشاطات الخيرية إلى اعتماد مقاربة تقوـ عمى استثمار وتوظيؼ مواردىا المختمفة 

منيا في استمرارية  التحقيؽ أرباح تستثمر جزء منظـفي طابع اقتصادي  والوقؼ والصدقاتمثؿ الحبوس 

 أعماليا االجتماعية.
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، 93مركز البحث في االقتصاد المطبؽ،العدد ،دراسة عف الزاوية العموية، سو ونتائجوأس ،االقتصاد االجتماعي، بف عزوز عبد القادر -1

 221،ص2010
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 المجال االجتماعي 4 -4-1

داخؿ الفضاء االجتماعي كمدخؿ لتحقيؽ التجديد الزاوية العموية منذ نشأتيا فمسفة اإلصبلح لقد تبّنت 

السوسيولوجي المحمي عمى الرغـ مف وفائيا لنيجيا وجذورىا الممتدة عبر التاريخ الصوفي، حيث اعترؼ 

 .فكره وخطابوالشيخ األوؿ لمطريقة مصطفى العموي أنو كاف مجددا في وعايش كؿ مف عرؼ 

الجتماعي خاصة في كما تجسدت مبلمح التحديث عند الزاوية العموية في تركيز جيودىا عمى المجاؿ 

قرار كونو كاف تحت رحمة ظؿ الظروؼ الصعبة التي كاف يعيش فييا الفرد الجزائري مسموب الحرية وال

ؿ االنحراؼ داخ أنواعوالفقر وانتشار كؿ  والجيؿ واألميةيعاني التيميش والحرماف والتشرد  المستعمر

اجتماعي  مصمحكحمد مصطفى العموي لمشيخ ا اإلصبلحيالريادي و  برز النيج وىنا المجتمع الفقير.

جؿ الخروج مف ويبلت أالمحافظة عمى الديف واالتحاد مف  إلىمجتمعو بالدعوة  أبناء إرشاد إلىساعي 

والمحافظة عمى  األوروبيفي المجتمع  واإلدماجمحاربة التنصير  إلىالدعوة فنجده دائـ  .االستعمار

المنتشرة في  األخبلقيةاالجتماعية واالنحرافات  اآلفاتكما كاف يسعى لمحاربة  الجزائرية،الكياف واليوية 

العقوؿ وتشتيت انتباىيا نحو  وسيمة استعمارية لتدمير أنواعيا، وأنياالمجتمع الجزائري عمى اختبلؼ 

السجوف  إدارةذلؾ جعؿ مؤسسة الزاوية العموية تعمؿ عمى التنسيؽ مع  االستقبلؿ. كؿالسعي لتحقيؽ 

ب حرفة تقييـ شر الفقر وفتح ورشات لتكويف الشباب حرؼ تساعدىـ عمى االندماج في المجتمع واكتسا

عابر لمحدود المحمية عبر انتشارىا في  اجتماعيوتنظيـ مؤسسة دينية  الزاوية العموية جعؿ مفووالفراغ. 

نموذجا لمؤسسة دينية صوفية عصرية نظير ما  واإلفريقية واألوروبية. فأصبحتالعديد مف الدوؿ العربية 

بادرت بو مف مشروعات حداثية تشرؼ عمييا وُتساىـ في تمويميا مف األمبلؾ الخاصة لمزاوية وتبرعات 

توظفييا لقدراتيا االجتماعية وطاقاتيا الروحية وقوتيا الرمزية لخدمة مشاريعيا اإلصبلحية عبر و المحسنيف 

واستثمارىا لموارد الثقافة اإلسبلمية التي تأّسست  العمؿ التشاركي التضامني ،التجديدية في إطار مقاربة 
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عمى فكرة العطاء واإليثار المتجذرة في قّيـ المجتمع المحمي لتوفر مف خبلليا حافزا  لئللياـ والتأطير 

منذ عى ما جعميا تس. وىو في تعزيز المشروعات الخيرية التي سعت إلى اإلشراؼ عميياألفراد المجتمع 

بر التوفيؽ بيف األفكار العالـ الحديث ع واالندماج فينشأتيا إلى التمّيز عف المؤسسات الصوفية األخرى 

عمى أف التراث اإلسبلمي يحمؿ مشروعا حداثيا وجب استغبللو لتحقيؽ وبالتأكيد  الروحية،والقيـ العصرية 

كما يعتبر  عصره،و"كوف أف شعار الصوفي في الحياة ىو أف يكوف ابف المحظة او ابف ، تنمية شاممة

وبالتالي فكونو ابف المحظة يتطمب منو كؿ يوـ ىو في شأف صدى لئليحاء القرآني الذي يقوؿ  نفسو

أّكدت عمى أف النظـ  ىذه المبادرات واالجتيادات أف. و 1التجميات المتواصمة" الستقباؿجاىزية كاممة 

ية عامة والصوفية خاصة ال يمكف أف تكوف مناقضة لمتحديث والتجديد االيجابي والعقبلن اإلسبلمية

نو قابؿ لمسايرة مستجدات وأ والحداثة، لبلعتداؿأف التديف الصوفي نموذج  بؿ إنيا تؤسس لفكرة المنتجة،

المسمـ وىو ما  لتكويف العقؿتماد وسائؿ عصرية وآليات متجددة مف خبلؿ اع إالوال يتحقؽ ذلؾ  ،العموـ

أف الزاوية العموية كمؤسسة روحية تحمؿ رسالة إنسانية ورؤية إصبلحية و  تفطنت لو الزاوية بشكؿ فعاؿ.

ثقافية وعممية مضافة لخمؽ منتوج إسبلمي عصري بطريقة ُمبتكرة وخدمة ، تسعى إلى تقديـ قيمة اجتماعية

فكانت رسالتيا دائما تقوـ عمى فكرة أنو لمخروج مف مأزؽ التخمؼ  ف في متناوؿ الجميع،نوعية لتكو 

واالستعمار والتبعية لآلخر يجب تحقيؽ تواصؿ حضاري وعممي مف خبلؿ اعتماد الوسائؿ التقنية الحديثة 

موذجا جعميا تمثؿ نكؿ ذلؾ  واألخذ بالمنجزات الصناعية بما يصب في مصمحة الناس وتنمية حياتيـ.

صبلحيا يجمع بيف أصالة اإلنساف إحداثيا لمؤسسة صوفية تحمؿ مشروعا نيضويا وخطابا تجديديا وفكرا 

تعكس في مجمميا انتقاؿ الزاوية العموية كمؤسسة  .غـ وتناسؽ دائـالمسمـ ومسايرة مستجدات الواقع في تنا

 تحمؿ منيج الفكر الصوفي مف الشكؿ التقميدي والنمطي لمطرؽ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 173مرجع سابؽ،ص الروحاني لئلسبلـ، يونس، المستقبؿ إيريؾ جوفروا-1
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 وىي معطيات ُتؤسس عمى أف التصوؼ .األخرىالصوفية إلى شكؿ جديد أكثر انفتاحا عمى المجتمعات 

 لبلندماجاإلسبلمي الحقيقي بإمكانو أف يكوف بديبل لمشروع حضاري يحقؽ أىداؼ المجتمع وفكرا قاببل 

فتصوؼ الطريقة العموية بذلؾ لـ يكف تصوفا سمبيا يركف فيو  الحداثة.والتجديد واستيعاب متطمبات 

بؿ  ،عف المشاركة في الحياة العمميةواالنقطاع عف المجتمع والعزلة صاحبو ويدعو إلى التواكؿ والتكاسؿ 

المشاركة في غرس فف صناعة الحياة في يدعو إلى العمـ والعمؿ والسعي و  إيجابيا مبدعا كاف تصوفا

  تنويري.سمي شيخيا األوؿ بالشيخ المجدد لما حممو مف فكر تجديدي وعقؿ  عقوؿ مريدييا حتى
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لالفصل األو خالصة  

الدراسات السوسيولوجيا والدينية لما تضمنو مف قيـ خمقية وبنية  ىتماـاشكؿ التصوؼ منذ نشأتو محور 

ايا والمساجد التي شكمت حاضنة شعبية لما و وقوة رمزية أطرتيا مؤسسات الز  اجتماعيةسموكية ومنظومة 

ساىمت بو مف خدمات في مجاالت الحياة المختمفة بتوجيو مف شيوخيا وسعييـ الدائـ نحو ابتكار أفكار 

بيدؼ إشباع حاجات الناس بشكؿ تضامني تطوعي تجسيدا لممنظومة الفكرية لمتربية  وخدمات جديدة

المحبة والثقة كقوة عي ضمف مفاىيـ أخبلقية وروحية تقوـ عمى فكرة العطاء االجتماالصوفية القائمة عمى 

لمطرؽ الصوفية التي سعت  احيث تعد الزاوية العموية بمستغانـ نموذج بشؤوف الخمؽ. ىتماـاالمحفزة نحو 

شرؽ ومتطمبات التحديث الفكري والسموكي عبر سبلمي المُ منذ نشأتيا لممزج بيف التراث الحضاري اإل

 التضامني، جتماعياال قتصاداال لى ابتكارىا ضمف إطارإالتي سعت نماذج التنموية المحمية العديدة ال

لؼ لئلعبلـ اآللي مف أىـ المشاريع التي أولعؿ مشروع  حقيقييف،والتي جعمت مف شيوخيا ريادييف 

العموية.جسدت مقاربة الفكر النيضوي الحداثي لمزاوية   



 انيـــــــــــــــــــــــــــــل الثـــــــــــــــــالفصــــــــــــــــ
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  تمهيد

يجمعُمياُييتضمنُتعدداُمفاهُالسوسيولوجيفيُالحقلُُاحديثُامصطلحُاالجتماعيةموضوعُالمقاولةُُعديُ 

ُالتضامنيالذيُيعكسُالبعدُُاالجتماعيالهدفُُوُ،االقتصاديبينُمفهومُالمقاولةُالمتداولُفيُالحقلُ

بقصدُتحقيقُقيمةُُالستثمارهاالفرصُوالسعيُاكتشافُُنحوموجهةُومبادراتُنشاطاتُُتعكساإلنساني.ُُو

واالبتكارُُلكفاءةُإلبداعُوابابطريقةُإبداعيةُتتسمُُاالجتماعيةُالمشاكلرُإيجابيُومواجهةُمضافةُوتغيُ 

بينُاألفرادُبتنفيذُمبادراتُومشاريعُيشكلهاُُالتباينسدُنحوُُوُتسعىُمعهودةغيرُُحلوالُتوفرُ،زوالتميُ 

ُ،ُبطريقةُمبدعةُيستشعرونُالحاجاتُويستشرفونُالمستقبليتلمسونُُواوُمؤسساتُمميزينُأشخاصُ

الساعيُلجعلُاإلنسانُفيُقلبُُاالجتماعيمُالتكافلُوالتضامنُوالتقليدُتدخلُنشاطاتهاُضمنُسياقُقيُ 

بتكارُاعلىُخلقُُوُتقومُ. االقتصاديةواألهدافُالربحيةُالغاياتُبعيداُعنُُتماماتهاهاصلبُُوفيُالتنمية

أهدافُُرباحُمنُأجلأتأسيسُمؤسساتُتحققُُأومنُخاللُتنفيذُمشروعاتُجديدةُُالتغييرإلحداثُماذجُن

ُمتجددةوآلياتُبصيغُووسائلُوالتفاعلُاالجتماعيُنشاطهاُبالوجودُاإلنسانيُُارتبطُ.تنمويةُتضامنية

ثقافيةُفيُإطارُُبمحدداتُودوافعُذاتُمصادرُمختلفةُمنهاُالمحدداتُالسوسيوُارتبطتكماُ.ُباستمرار

وُإطارُروحيةُبمفهومهُالشموليُومنُضمنهُالدينُكقوةُرمزيةُبجوانبهُالمتعددةُُومفهومُالرأسُالمالُ

سنحاولُمنُخاللُهذاُالفصلُأنُنؤسسُلمفهومُومنُهناُللمبادراتُبأشكالهاُالمختلفةُ،ُُموجهُومحفز

أهمُالتحوالتُالتيُعرفهاُمنُخاللُ،ُُوتبلورُالمفهومُوتطورهُُتاريخمنُخاللُتتبعُُاالجتماعيةالمقاولةُ

،وكيفُخاصةُالجزائريُُوعامةُُاإلنسانيُفيُالمجتمعُاالجتماعيةلواقعُالمقاولةُُأنثروبولوجياطرحُمقاربةُ

الكثيرُمنُُابتكاراُكانتُلهمُمساهماتُفيُمجالُهأنُالمؤسساتُالتقليديةُممثلةُفيُالزواياُوشيوخ

وأصولُُاتوبمختلفُأشكالهاُلهاُمرجعيُاالجتماعيةوكيفُأنُالمقاولةُُ،ُالتضامنيةُاالجتماعيةُالنماذج

كعنصرُمنُالعناصرُالثقافيةُالفاعلةُالصوفيُحيثُسنركزُعلىُالمجالُالدينيُممثالُفيُالتدينُ ثقافيةُ.

فيُالزاويةُالعلويةُوالبحثُعنُمدىُتجسيدُالتدينُالصوفيُممثالُفيُالمجتمعُالتقليديُالجزائري
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لمؤسساتُالنماذجُبعضُكماُنحاولُتقديمُُ.االجتماعيةألبعادُالمقاولةُُ"لفأ"عبرُمؤسسةُبمستغانمُُ

فسرُحدودُالعالقةُبينُالثقافةُفيُونُ االجتماعيةُلمقالةُأبعادُاُوُلىُتجسيدُمالمحإوالتيُسعتُعالميةُ

األدبياتُ،ُثمُالبحثُضمنُكأحدُالبدائلُالتنمويةُالمطروحةُاالجتماعيةمفهومهاُالشموليُوالمقاولةُ

 .طرُالثقافةُالصوفيةأتمظهراتُلمفاهيمُالمقاولةُاالجتماعيةُداخلُُالصوفيةُعن
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 المقاولة بين التعدد في المفاهيم والتداخل في العوامل المبحث األول:

 أوال: في تحديد المفهوم

زماتُاقتصاديةُوتحدياتُأنسانيُالكثيرُمنُمظاهرُالتحولُفيُالمجاالتُالمختلفةُول دتُالمجتمعُاإلُشهد

ُ،االقتصاديةالمنفعةُُوُاالجتماعيةفرضتُالبحثُعنُآلياتُتنمويةُجديدةُتجمعُبينُالتنميةُُجتماعيةا

ُوالرمزيُالرأسُالمالُالثقافيُاستغاللطارُإفيُُجتماعياالالموروثُالثقافيُوالتاريخُُباستغاللتقومُ

جماعيةُُأوفرديةُُجتهاداتاعلىُُمكاناتُالمتوفرةُكحوافزُلتشكيلُبدائلُتنمويةُترتكزالمحليُوالمواردُواإل

كآليةُُنجعتهاُوالتيُأثبتتُتميزهاُوُ،ُوتطويرُخدماتُجديدةُُيصطلحُعليهاُبالمقاوالتيةُبتكاراتقومُعلىُ

ظهرتُُ،االبتكارالتنمويُوتشجيعُُوُاالقتصاديالرفعُمنُمستوياتُاإلنتاجُوتجديدُالنسيجُفيُالمساهمةُُو

.ُتعددتُقتصاديةواالالثقافيةُُ،الفكريةُالسوسيولوجية،كنتيجةُحتميةُلتداخلُعديدُالعواملُوالتحوالتُ

علميةُالتيُتهتمُبفهمهاُالتخصصاتُالُ،ُكماُتعددتوميادينهاُاهتمامهاتُمفاهيمهاُوتنوعتُمجاال

ذُإ،ُاكتسابهللسلوكُالمقاوالتيُوكيفيةُالفكريةُالمفسرةُُواالتجاهاتكماُتعددتُالمقارباتُالنظريةُ ،وتحليلها

فيُُ.واالكتسابمُللتعلُ ُقابالُافيماُهناكُمنُيجعلُمنهاُموقفُالمقاول،منُيرجعهاُلصفاتُوخصائصُُنجد"

منُالموروثُالثقافيُالذيُيكتسبهُالفردُُانحوُالمقاولةُيعدُجزءُاالتجاهُاعتبارلىُإحينُيتجهُفريقُآخرُ

ؤسسُظاهرةُتنظيميةُتُ ُماُجعلُمنهاُ.1ضمنُالعاداتُوالتقاليدُوالتراكماتُالثقافيةُالموروثةُمنُالمجتمع"

نشاءُمؤسساتُلتقديمُخدماتُومنتجاتُجديدةُُاستغاللُومنُخاللُمشروعُإبداعيةُلتجسيدُفكرةُ فرصُوا 

ُوهيكلُقانونيُتجمعُبينُالمواردُالبشريةُوالماديةُوالمعنويةُجتماعيةاُوُقتصاديةا"ُمنظومةُذاتُبنيةُتمثلُ

ُاثقافيُاومكونُاجتماعياُشكلُبناءُ تنافسية،ُلتُ غيرُُأوسيةُبطريقةُمنظمةُلتوفيرُسلعُوخدماتُفيُبنيةُتناف

ُ.2"ُاُبطريقةُمنظمةاقتصاديُاومحرك

ــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــ ُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جامعةُمنتوريُُماعية،واالجتُاإلنسانيةالعلومُُماجستير،ُكليةغيتيُنسرين،ُمرافقةُالشبابُفيُإنشاءُمؤسسةُإنتاجيةُصغيرة،ُمذكرةُلنيلُشهادةُ-1

63ُ،ص9002قسنطينة،
13،ُص9019،الرباط،ُالمغربُوالعلومُوالثقافية،ُللتربيةُاإلسالميةمنشوراتُالمنظمةُُ،ُالمقاوالتُالثقافية،عبدُالعزيزُعثمانُالتويجريُبن-9
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ُ

شخاصُيتمتعونُبخصائصُأفرصُمتاحةُيقومُبهاُُواستغاللنشاءُمؤسسةُإهذهُالمنظومةُعلىُُتقوم

ُ.خرىتميزهاُعنُالنشاطاتُالتضامنيةُوالخيريةُاألُخاطرةوسماتُبهدفُتجسيدُفكرةُميدانيةُتحملُم

تخصيصُوقتُوجهد.ُتقومُعلىُجديدُتتطلبُُلشيءنشاءُإعلىُكونهاُعمليةُترتكزُفيُشكلهاُالشموليُ

،ُماُُجتماعيةاالاردُالمختلفةُضمنُعمليةُالتفاعلُوالتنشئةُالمُوُباستثمارتستمدُمبادئهاُالفكريةُثقافةُ

لعواملُتقنيةُتتطلبُتوظيفُكفاءاتُتتبلورُتدريجياُتحتُتأثيرُعديدُاُويجعلُمنهاُعمليةُتنظيميةُعقليةُ

ُ،الذاتيةُواالستعداداتالمختلفةُمنهاُماُيرتبطُبالعواملُالشخصيةُُوالدوافعُُوالمحدداتُذاتُالمصادر

لتحقيقُُقتصادياال،ُومنهاُماُهوُمرتبطُبالجانبُُواالجتماعيبعواملُالمحيطُالثقافيُومنهاُماُيرتبطُ

فرصُوموارد،ُتتجسدُعبرُالقدرةُعلىُأخذُالمبادرةُوالعزيمةُعلىُتجريبُوتجسيدُأشياءُُستثماراُرباحُوأ

نجازُاألعمالُبطريقةُجديد ساسيةُتشملُفكرةُتقومُعلىُتفاعلُعناصرُأُ،جديدةُغيرُمعهودةُةُوا 

تعددتُمفاهيمهاُحسبُالسياقُالنظريُ،ُططالمشروعُفيُإطارُمحيطُمعينُبواسطةُفردُمبدعُومخ

ُ.ُواالطارُالثقافيُللمجتمع

لهاُُاجتماعيةُوعلىُأنهاُحالةُخاصةُيتمُمنُخاللهاُخلقُثرواتُاقتصاديةAlain Fayolُُيعرفهاُ

فرادُيتصفونُبسلوكاتُتتميزُبتقبلُالتغييرُأيقومُبهاُُخصائصُتتصفُبعدمُاليقينُوتواجدُالمخاطر،

ُ.1ُواألخذُبالمبادرة"

هادفةُتتكونُمنُعناصرُُجتماعيةاهيُوحدةُُجتماعيةاالأنهاُمنُالناحيةُ"ُفيرى  Bernard Mottezأما

دارةُبشريةُلتحقيقُُاقائمُاومبرمجُامنظمُامارسُنشاطبشريةُوماديةُومعنويةُ،ُتُ  علىُتصميمُوتنظيمُوا 

2ُ"ُوُخدماتيأوُتجاريُأغرضُصناعيُ

ُ

ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ُـــــــــــــــــــــــــــــ

  1-Alain Fayol, entrepreneuriat apprendre a entreprendre ,dunod ,paris,2004,page102 

2-Bernard Mottez :la sociologie industrielle,presseuniversitaire de France,1975,p56



ـــــاعي ـــــاولة الاجتمـ ــ ـــــاني                                                            املقـ ــــــل الثـ ـــــ ـــ ّالفصـ
 
ــم ثقافية وبدائل تنمويةة قيــــ  

 

103 
 

حينُالمقاولُهوُالشخصُالفاعلُالرئيسيُالذيُيبادرُبإنشاءُمؤسسةُبهدفُتقديمُسلعُوخدماتُُفي

لمشكالتُُوحلوالُاساليبُويقدمُعروضأبدعُوخدماتُويُ ُاتستجيبُلحاجاتُالناسُحيثُيبتكرُطرق

يسعىُلتحقيقُالنجاحُ،ُخرىُتحقيقهاشباعُحاجاتُلمُتستطعُالقطاعاتُاألاُ مطروحةُوتلبيةُرغباتُُو

ُ،القيادية دارةُمؤسسةُباستخدامُمهاراتهاُ تكونُلهُالقدرةُعلىُتنظيمُُوُ،لُالمخاطرةوتخفيضُالتكاليفُوتحمُ 

وقدراتُمعرفيةُتؤهلهُلقيادةُُانفعاليةيتميزُبخصائصُشخصيةُوسماتُُوالتقنية،داريةُوالتنظيميةُاإل

ُ.ُالتنظيم

رادةُلتحويلُفكرةُنه"ُالشخصُالذيُلديهُاإلعلىُأ((1299Joseph Schumpeterعرفهُجوزيفُشومبيتر

ُ.1ناجح"ُابتكارلىُإجديدُُاختراعوُأجديدةُ

فكارُجديدةُأُبتكاراولديهُرؤيةُوقدرةُعلىُُاوتصوُرُايمتلكُأفقُاوهوُماُيجعلُمنُالمقاولُشخص

ماُيجعلُمنهُ"شخصُمحبُلألفكارُالجديدةُمفكرُومخططُيحسنُالتصرفُُمشروع،وتجسيدهاُضمنُ

 .2عاطفية"ُُبداعيةُغيرإويقتنصُالفرصُبطريقةُ

هُعلىُتحقيقُبمجموعةُسماتُوخصائصُتؤهلنُيتميزُأُتتطلبُمنُالمقاولُوكلهاُوظائفُومهام

المواقفُوحلُُاحتواءهاُالمميزاتُالشخصيةُكالطاقةُوالحركةُوالقدرةُعلىُنمُ،مشاريعهُالمقاوالتية

 ُواالندفاعبداعُوالثقةُبالنفسُالتجديدُواإلُإلىُالمخاطرة،ُباإلضافةالمشكالتُالطارئةُوتقبلُالفشلُوتحملُ

االنفعاليةُتفاعليةُلىُالخصائصُالسلوكيةُوالمهاراتُالإضافةُإُالنجاح.والرغبةُفيُُلتزاماالوقوةُ

ُتقنية.ةُيداُراُ داريةُومهاراتُتحليليةُُوإزُبمؤهالتُكماُينبغيُمنهُالتميُ ،ُواالجتماعية

 

 

ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

داريةاقتصاديةُُأبحاثمجلةُُكمدخلُرياديُفيُظلُاقتصادُالمعرفة،ُاإلبداععليُفالحُ،ُالعواملُالمؤثرةُعلىُالزغبيُُ-1 ،العددُالعاشر،ُُُوا 
171ُ،ص9011ديسمبر،

  2-Alain Fayol, entrepreneuriat apprendre a entreprendre, dunod, paris, 2004, p213
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ُالمقاوالتية ثانيا: خصائص

ومنظومةُقانونيةُُجتماعيةاوظاهرةُُاقتصاديةبنيةُُفهي،ُالمقاولةُظاهرةُمتعددةُالمداخلُوالسياقاتُتبرتع

1ُ:زُبمجموعةُمنُالخصائصُأبرزهاتتميُ وتقنيُفيُإطارُثقافيُوفكريُُتتفاعلُفيماُبينها

نُأُكونهاُالُتستطيعغيرُمنفصلةُعنُالثقافةُُاهتماماتهاُبكلُمجاالتهاُو:ُالمقاولةُالمقاولة حقيقة ثقافية-1

ُالتشكلُنسقمناخُثقافيُيسمحُبتماسكُعناصرهاُإطارُوفيُُكونُلهاُثقافةُذاتيةينُأدونُبُتتبلورُوتتطور

ُندُعليها.تمرجعيةُفكريةُثقافيةُتسُكماُالُتستمرُدونُتوفر مقاوالتية،نُبنيةُيتتفاعلُعناصرهُلتكُو

ُإنسانية،ُكونهاشبهُبشريُيخدمُجوانبُُانسانيةُوكائنإ:ُتظلُالمقاولةُمؤسسةُالمقاولة حقيقة إنسانية-2

علىُنظامُمنُالعالقاتُوالتفاعالتُتوحيُعلىُمستوىُُإنسانية،ُتقوميضمُمواردُبشريةُوطاقاتُُاكيان

ُالثقافةُالسائدة.

تعبرُعنُُوثقافيةاجتماعيةُُوُقتصاديةانهاُكيانُوبنيةُأ:ُينظرُللمقاولةُعلىُاجتماعيةالمقاولة حقيقة -3

تنشأُعبرهاُقيمُتربطُبينُالمقاولةُوالمجتمعُالذيُيحتضنهاُوبينهاُوبينُالمجتمعاتُالتيُُفراد.األطموحاتُ

ُتستفيدُمنُخدماتهاُوصناعتها.

دارةُسسُاإلأداريةُتشريعيةُوتنظيميةُهيكليةُتقومُعلىُإ:ُتعدُالمقاولةُمنظومةُالمقاولة حقيقة تنظيمية-4

ُاالقتصادي.والمكونُالثقافيُوالمحركُُاالجتماعيتتشكلُعبرُتفاعلُالبناءُالمناجمتُُو

 
ُ
ُ
ُ
ُ
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-61،صمرجعُسابقُُ،ُالمقاوالتُالثقافية،عبدُالعزيزُُبنُعثمانُالتويجريُ-1
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 دوافع ومحفزات الفعل المقاوالتي ثالثا:

اآلراءُُاثقافةُمقاوالتيةُكمقدمةُلممارسةُالمقاولةُمنُالمواضيعُالتيُتعددتُحولهُامتالكالدافعُنحوُُيعد

ُإلىالمقاوالتيةُُنحويعزوُالحوافزُُاتجاهمتعددُالمداخلُالفكريةُبوجودُُاماُجعلُمنهُموضوعُواالتجاهات

لدىُالفردُقدراتُاإلبداعُوالتطويرُُتأثيرُالعواملُالثقافيةُبمكوناتهاُالمختلفةُفيُغرسُقيمُومعاييرُتعزز

نشاءُالمؤسسات،ُفيُحينُيرىُُواالبتكار الذاتيةُثانُبتأثيرُالعواملُالشخصيةُوالخصائصُُاتجاهوا 

الفرديةُوالسماتُالنفسيةُالتيُيتميزُبهاُالفردُفيُالدفعُنحوُممارسةُهذهُاألدوار.ُفيماُيتجهُُوالمميزات

ُهذهُاكتسابوطبيعةُالتفاعلُبينُاألفرادُفيُُاالجتماعيةالتأكيدُعلىُأثرُالتنشئةُُإلىفريقُثالثُ

ُالنشاطُالمقاوالتيُُُالماديةُفيُالتشجيعُنحوُممارسةُُفيُحينُيرىُآخرونُبأهميةُالعواملُاالتجاهات،

 الحوافز الثقافية 3-1

بأبعادهاُالمختلفةُمنُعاداتُوتقاليدُومخزونُالمعرفةُوالمهاراتُواألنماطُالتربويةُثقافيةُعدُالعواملُالتُ 

القائمُعلىُفيُبلورةُوتشكيلُالوعيُالمقاوالتيُُامركزيُعامالالمجتمعيةُواألسريةُالمحيطيةُوكلُالتراكماتُ

اإلنسانيُبأشكالهُُالثقافةُبشكلهاُالكليُمنُالمحدداتُالرئيسيةُلنمطُالنشاطفتصبحُُاإلبداعية،المبادرةُ

لىُأبحاثُإالبحثُفيُالمقاربةُالثقافيةُيقتضيُاإلشارةُُوُومحفزاُللمبادراتُوخلقُالفرص.ُلتشكلُبهذاُدافعا

تحويلُفكرةُإلىُمُعلىُُوتقتحليلُوفهمُتلكُالعالقةُبينُالمقاولةُكممارسةُالكثيرُمنُالعلماءُالذينُحاولواُ

تحليلُمنُاألوائلُالذينُحاولواُ(ُ(Max weber"1201ُر"ماكسُفيب.ُفنجدُالثقافةُبمكوناتهاُالمختلفةاعُُوبدإ

العالقةُبينُالعواملُالثقافيةُفيُجانبهاُالدينيُوبماُتحملهُمنُقواعدُأخالقيةُوبماُترسمهُمنُسلوكُضمنُ

بمكوناتهُالمختلفةُيعدُالوعاءُية،ُوهناُنجدُ"أنُالبعدُالثقافيُفيُبروزُالرأسمالُعامُودورهاإطارُثقافيُ

 .1يُتصبُفيهُالعاداتُالمقاوالتيةُفنشاطُالمقاولينُفيُمجتمعُماُمحفزُوموجهُبالثقافةُالسائدةُفيه"الذ

ــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــُــــ  ُــــــــــــــــــــــــــــــــ
62ُص،1201ُلبنان،ُُالقومي،ُاإلنهاءمركزُُترجمةُمحمدُعليُعقلة،ُالرأسمالية،والروحُُروتستانتيةبالخالقُماكسُفيبر،ُاأل-1
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ثقافيةُالمميزةُلمجتمعُماُُ"ُفيُأنُالعواملُالسوسيوBrigitte Bergerُ1221ُ))بيرجرُترىُ"بريجيتُكما

ُاالجتماعيةمنُالمحدداتُاألساسيةُُفيُنجاحُأوُفشلُالممارسةُالمقاوالتيةُلكونُالمتغيراتُُتعتبر

تتفاعلُلتشكيلُالسلوكُاإلنسانيُوالذيُوالثقافيةُوالقيميةُواألخالقيةُوبماُيحملهُالمجتمعُمنُقيمُثقافيةُ

المنظمُالمقاولُلصفةُُاكتسابوتضيفُبيرجر"ُأنُتيةُ،ُوروحُمقاوالكلُالفردُمنُخاللهُحالةُذهنيةُيش

نماُمرهونةُبعواملُأخرىُتتمثلُفيُالخبرةُ وروحُالمبادرةُُوالمخاطرةُليستُمرهونةُبنوعيةُالتعليمُفقطُوا 

العامُالمشجعُأوُالمقيدُللنشاطُوالمبادراتُ،ُوفيُقيمُومعاييرُُاالجتماعيالعمليةُالمكتسبةُوفيُالنظامُ

فيُالمجتمعُالكامنةُفيُثقافةُالمجتمعُذاتهُالمشجعةُأوُغيرُالمشجعةُُاالجتماعيةالمكانةُُاكتساب

تكوينُوبلورةُتصورُمفاهيميُوبناءُوأنُُالمقاولة،علىُالطابعُالثقافيُلفكرةُوهوُماُيؤكدُُ.1لإلنجاز"

للنموُالسوسيوُُذاتُقبولُنحوُفكرةُالمقاولةُتتشكلُبطريقةُتدريجيةُبالنظرُتوميوالإيجابيةُُاتجاهات

عبرُُمعرفيُللفردُوتحتُتأثيرُمختلفُالفضاءاتُوالمصادرُالتيُتنموُوتتشكلُفيهاُمعالمُشخصيةُالفرد

الذاتيُوالتيُتبلورُلديهُماُيمكنُُاألناتشكلُُوأثناءُاالجتماعيةعمليةُتنشئتهُُتفاعالتهُالمختلفةُفيُإطار

المهنيةُعُيُراساهمُفيُبروزُفكرةُالمشوتراكماتُتُ شكلُمواردُت ُُلتصبحمتفاعلةُُبمجموعةُرساميلتشبيههُ

ُالمقاوالتي.ُوالحياتيةُومنهاُالمشروعُ

 الحوافز النفسية 3-2

نسانُاتُالمختلفةُلإلؤسسُلبلورةُالنشاطالتيُتُ والحوافزُعدُالعواملُالنفسيةُوالذاتيةُللفردُمنُأهمُالدوافعُتُ 

وكذاُطموحاتهُوتصوراتهُومفهومهُنحوُذاتهُُوميوالتهواتجاهاتهُبحيثُتساهمُفيُبناءُتدريجيُلرغباتهُ

والذيُينموُويتطورُبالتناسقُمعُنموُاألبعادُالشخصيةُُالمقاوالتيُنحوُالمشروعُاالتجاهللحياةُومنهاُ

ُالعواملُالنفسيةُكموجهُللفردُُتصبحُاألخرى،ُحيثُاالنفعاليةوالقدراتُالعقليةُالذهنيةُوالمعرفيةُوالوجدانيةُ

ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــُــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ُُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1ُ،ص1221ُ،والتوزيع،ُمصرالدارُالدوليةُللنشرُُمحمدُمصطفىُغنيم،ُالعمل،ُترجمةتنظيمُُبيرجير،ُثقافةبريجيتُ-1
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نجازُاإلُإلىثباتهاُوتحقيقُالنجاحُوالحاجةُاُ تحقيقُالذاتُُوُإلىساسيةُمثلُالحاجةُشباعُالحاجاتُاألإل

الماديةُوالمعنويةُكلهاُحوافزُوخصائصُُاالستقالليةُيجابيةُوالرغبةُفيإحداثُتغييراتُاُ وتحقيقُمكانةُُو

ُ.واالبتكارُبداعاإلُتساهمُفيُالدفعُللمخاطرةُنحو

 الحوافز االجتماعية  3-3

ُاالتصالسرةُوالمدرسةُوجماعةُالرفاقُوقنواتُيعيشُالفردُداخلُالفضاءُالمجتمعيُوالمكونُمنُاأل

ُُ،ضميرهُالجمعيالذاتيُللفردُوعبرهاُيتشكلُاهمُهذهُالقنواتُفيُتشكيلُاألناُتسحيثُُ،والتواصلُالمختلفة

فيُتشكيلُوبلورةُميوالتُورغباتُالفردُوقيمهُُتساهمولىُفيُتشكلُشخصيةُالفردُفاألسرةُكونهاُالخليةُاأل

مُوالمؤهالتُولىُللمقاولُتزودهُبالقيُ المهنيةُوالدراسيةُالمختلفةُ.ماُيجعلُمنهاُالحاضنةُاألُواتجاهاته

المرتبطةُبكيفيةُإنشاءُالمؤسساتُوسبلُالنجاحُفيهاُفتجعلُمنهُيعيشُحالةُمنُالقربُالمعنويةُوالفنيةُ

قلُوتشكيلُمعالمُصفيُُامحوريُكماُتعدُالبرامجُالدراسيةُالرسميةُعامالُهذهُالمهن.واالنسجامُمعُلفةُواأل

كونهُيسمحُُ"يلعبُالتكوينُدوراُفيُالتحضيرُإلنشاءُالمؤسسةُذإورغباتهُالمهنيةُُاتجاهاتهالفردُفيُ

هدافُمهاراتُتحقيقُاألُمتالكامعارفُنظريةُوتقنيةُومنهجيةُتسهلُعليهُالتسييرُُوُامتالكللمقاولُ

فيُرسمُُتصالاالكاألقرانُوقنواتُُجماعاتُالتفاعلُالخارجيُكماُتساهم. 1مؤسسته"ُُستمراراوضمانُ

سلبيُنحوهاُيساهمُفيُتقديمُتصورُُأوُتجاهاتاالبعضُُيهتثمينُلدُمنُخاللمعالمُشخصيةُالفردُ

ُتشكيلُتصوراتُاألفرادُومواقفهمُنحوُالمهنُوالمشاريعُالمختلفة.

 االقتصادية الحوافز  3-4

مشاريعُكتحقيقُالربحُالماديُُبتكاراكبحُرغباتُالفردُفيُُأودورُفيُتشجيعُُقتصاديةااللعواملُلُإن

ُعدُتوفرُيكماُُخدماتُوسلع،ُنتاجفرصُإلُأوتحفيزاتُبنكيةُُالمعيشية،ُواستغاللوتحسينُالوضعيةُ

ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Pendeliau,guy,le profil du créateur d’entreprise ,édition l’harmattan ,paris,1997,p911 -1 
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الحكوميةُُقتصاديةاالاتُسوتشجيعُالسياُاألسواقوانفتاحُالمواردُوالوسائلُومصادرُالتمويلُالمختلفةُ

ُ .  نجازُمشاريعُالمقاولةإحوافزُتوجهُالفردُنحوُ

ذا خدماتُُبابتكارفإنهاُبذلكُترتبطُُإبداع،ُإلىكانتُالمقاولةُفيُشكلهاُالعامُتقومُعلىُتحويلُفكرةُُوا 

شباعُحاجاتُوتقديمُقيمةُمضافةُلتحقيقُغايات،ُتعددتُمجاالتهاُكماُتعددتُ والمقارباتُُاالتجاهاتوا 

ُالثقافيةُالتعليميةُ،صحيةالُالبيئية،لتشملُالجوانبُُاهتماماتهاكماُتوسعتُُالمهتمةُبتحليلهاُوتفسيرها.

ُ.منُالمجاالتُواالجتماعيةُوغيرها

  أسس مميزات ومبادئ المقاولة االجتماعيةرابعا: 

قديمةُارتبطتُبالوجودُلهُممارساتُُاالجتماعيةفيُالعلومُحديثُُاالجتماعيةالمقاولةُمفهومُُيعد

يجادُالمجتمعُتلم سُحاجاتُُحولتدورُفكرتهاُاألساسيةُاإلنساني،ُ ُلها.ُوغيرُاعتياديةُمبتكرةُُحلوالوا 

هةُ بقصدُتحقيقُقيمةُمضافةُوتغي رُإيجابيُُالستثمارهاالفرصُوالسعيُُالكتشافت مثلُنشاطاتُموج 

ُجديدةتتضمنُحلولُُمبتكرة،لتحقيقُالتنميةُبطريقةُإبداعيةُُواالقتصاديةُاالجتماعيةومواجهةُالتحدياتُ

علىُتنفيذُمبادراتُومشاريعُتدخلُضمنُسياقُقي مُُتستندغيرُتقليديةُبهدفُسدُالفجوةُبينُاألفراد،ُ

ُاالنسانيبالتفاعلُارتبطُظهورهاُُالتنمية.ُاهتمامساعيُلجعلُاإلنسانُفيُصلبُالتكافلُوالتضامنُال

ُتاريخية،وظاهرةُُ،اإنسانيُابتطورُالقيمُوالثقافاتُماُجعلُمنهاُموقفُاختلفتضمنُمفاهيمُوأ طرُومحدداتُ

شباعُتحقيقُغاياتُُإلىتهدفُُومنظومةُفكريةُوثقافيةُاقتصاديةوبنيةُُاجتماعيةوحدةُُو ُت عدحاجات.ُوا 

منُأشكالُالتراثُالمحليُمورستُبأشكالُوأدواتُومفاهيمُمتعددةُعبرُكلُالمجتمعاتُومنهاُُشكال

وطبيعةُُانسجمتُوبأشكالُ،الربحيُالتضامنيُغيرُاالجتماعيالمجتمعُالجزائريُفيُإطارُالعملُ

يرتبطُبعملُُاأخالقيُاتحتُتأطيرُالمؤسساتُالدينيةُخاصةُكونهاُتحملُبعدُالمجتمعُالتقليديُالجزائري

تحكمهُمتغيراتُالثقافةُواألعرافُوالتقاليدُُاثقافيُاقيميُااألمرُالذيُأعطاهاُبعدالخيرُوالتضامن،ُ

كماُعرفتُُ.ثقافيُبمفهومهُالشموليوالُاالجتماعيالرأسُالمالُُتراكماتوالمعتقداتُالدينيةُالتيُتعكسُ



ـــــاعي ـــــاولة الاجتمـ ــ ـــــاني                                                            املقـ ــــــل الثـ ـــــ ـــ ّالفصـ
 
ــم ثقافية وبدائل تنمويةة قيــــ  

 

109 
 

اإلنسانيُالقائمُُالخيريتجاوزتُبهُالطرحُالقائمُعلىُفكرةُالعملُُ،تحوالتُجوهريةُفيُمفهومهاُوأهدافها

وأحدُكونهُرافداُأساسياُمنُروافدُالتنميةُالعالميةُُإلىأعمالُالخيرُنحوُُاتُوتوجيههاالصدقُاستقبالعلىُ

بهدفُُاالقتصاديتقومُعلىُالمزجُبينُالمجالُُالمتتالية.ُاالقتصاديةظلُاألزماتُالبدائلُالمتاحةُفيُ

ّتضامنية.ُاجتماعيةتحقيقُغاياتُوأهدافُ

 اتز األسس والممي المفـــــــهوم 4-1

ُتشاركيةُوضمنُثقافةُمقاربةيقومُعلىُُالبديلُلالقتصادمبتكراُُانموذجُاالجتماعيةمفهومُالمقاولةُي عدُ

ُالتيُالخاصةُالمبادراتُعلىُقوميُوتشاركيُتعاونيُاتجاهُإطارُفيُالجماعيةُالمشاريعُتشجيعُوُبتكاراال

المبادراتُالفرديةُُتعكس.ُقتصادياالُوُجتماعياالُالنسيجُداخلُفاعلةُديناميكيةُتحقيقُفيُساهمتُ 

وُ،وغيرُنفعيُوالجماعيةُالخاصةُأوُالعامةُالقائمةُعلىُتحويلُفكرةُإلىُإبداعُبهدفُإنسانيُغيرُربحيُ

ُخدماتُُلتضامنُوالمساهمةُفيُنشراإليثارُوافيُقيمُُخاللُتقديمُخدماتُبمقابلُمعنويُيتجسدمنُ

فيُإشباعُالحاجاتُبهدفُتحقيقُُالمساواةُمبدأُتفعيلوُُالمختلفةالمعرفةُوالتعليمُوتعميمُالخدماتُ

عنُُكمبادئُبديلةتعاونيةُُجماعيةُإنتاجيةُوتفعيلُأنظمةُنسانيةالروابطُاإلُوتقويةُاالجتماعياإلدماجُ

ُ.التنافسيةُالمقاربة

بأنهاُ"مجموعةُاألنشطةُحسبُمعجمُ''ُالروسُالفرنسي''ُُاالجتماعيةالمفهومُاللغويُالعامُللمقاولةُُي شير

ُالذيُيشملُُاالجتماعيُاالقتصادوتتطورُوفقاُلمنطقُُوالخاص،التيُتتقاطعُمعُالقطاعينُالعامُ

ُ.1"ُالتضامنيةُوالجمعياتُالخيريةُوالمؤسساتُالتعاونيةُ

ُ

ُ

ُ

ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــــــــــــــ ُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اإلسالمي،ُجدة،ُالعملُالخيري،ُمعهدُاالقتصادُُالمعرفية،ُاقتصادياتُاإلشكاالتالقطاعُالثالثُُوُالرزاق،ُمفهومعبدُُبلعباسُسعيد-1
1ُ،ُص9017ُ،السعودية
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عبرُُاالبتكاردُنوعُمنُالسلوكُالساعيُنحوُعت ُ"المقاولةُوالتيُمصطلحين:ُمفهومُمركبُمنُُيهُو

يشيرُفيُحينُ .1"ُبداعإُإلىتحويلُفكرةُومسارُيعملُعلىُُمخاطرة،مواردُوحاالتُتحملُُاستغالل

فيماُبينهمُُواالختالطتقومُعلىُالتفاعلُوالتعايشُبينُاألفرادُفطريةُُإنسانيةسمةُُإلىُجتماعيةاالمصطلحُ

ُُُالضعيف.المستطيعُعلىُمساعدةُُالتزامعبرُُووقضاياهم،ُوالمشاركةُفيُكلُنشاطُيهتمُبشؤونُالناسُ

ُالتركيزدونُتقليصُالفوارقُُووالغبنُيسعىُلرفعُالتهميشُأوُجماعيُُكلُجهدُفرديُهاماُيجعلُمن

ُمجاالُلتمثلُبالتاليُ.ماُيعودُبالنفعُعلىُالمجتمععلىُالرغبةُالحرةُوالدافعُالذاتيُبقومُتلتحقيقُالربح،ُ

شباعُتقديمُخدماتُُعبربداعُإُإلىأفكارُوتحويلهاُُابتكاريهتمُبدراسةُكيفيةُُامعرفي حاجاتُوتحقيقُوا 

تحتضنُ"ُنواعُالتضامنُالذيُينشأُبينُمختلفُوحداتُالمجتمعأنسانُوالمجتمعُعنُطريقُغاياتُلإل

ينتجُفيهاُاألفرادُوالمجتمعاتُُ،االجتماعيةبةُمنُالعالقاتُكساحةُمركُ ُلالقتصادرؤيةُجماعيةُثقافيةُ

بلُمعيشتهمُعبرُوسائلُمتعددةُوبدوافعُوطموحاتُمختلفةُوليسُفقطُتعظيمُالمكسبُوالمنظماتُسُ 

 .2ُ"الماديُالفردي

ُباستخدامفكرةُخالقةُومبدعةُقابلةُللتطبيقُلحلُمشكلةُأصيلةُعبارةُعنُ"نهاُعلىُأُملُخيريأُتعرفها

يثارُاآلخرينألنهاُتعبرُعنُالعطاءُُاجتماعيةُ(.ُوهيالمواردُالمختلفةُ)ثقافيةُروحيةُوغيرها عنُالذاتُُوا 

3ُ"االجتماعيالرائدُُأوبدافعُأخالقيُنابعُمنُالشعورُبالمسؤوليةُاالجتماعيةُواألخالقيةُللقائدُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

9ُ،ص9017-9013قاصديُمرباحُورقلة،ُوالتجارية،ُجامعةكليةُالعلومُاالقتصاديةُُفيُالمقاوالتية،ُمحمد،ُمحاضراتقوجيلُ-1
9003ُ-19-9،بتاريخ1719ُُُالمغرب،ُالعددُالمتمدن،الحوارُُواقتصاد،ُمجلةإدارةُُأخرى،ُمحورميللرُاقتصادياتُُإيثان-9
93ُ،ص9012ُُ،مصر،9،طاإلسالميةفقهُالمعامالتُُأبحاثفيُالريادةُاالجتماعية،ُمنشوراتُكايُ،مركزُُأمل،ُتجاربخيريُ-6
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9016ُمةالمستدافيُدراسةُإلحسانُدهشُجالبُبعنوانُالعالقةُبينُالتوجهُالرياديُوالريادةُكماُوردُ

ُأبرزهاُجتماعيةاالبالعراقُجملةُمنُالتعاريفُللمقاولةُ

المنافععمليةُتحقيقُُعلىُأنهاُجتماعيةاالُالمقاولة 5002 john Williams، wheeling  تعريف 

الشخصية.بتعظيمُالمنافعُُاالكتفاءبدالُمنُُجتماعيةاال  

هي عملية تتضمن  الجتماعيةاالمقاولةُُأن    2006 Johanna Mair، Ignasi Marti يرى في حين   

تياجاتاالحتلبية  أو اجتماعيةومزج إبداعي للموارد بقصد تعقب الفرص إلحداث تغييرات  استعمال  

  االجتماعية

تحقيقُالتكاملُعمليةُيعنيُجتماعيةاالُالمقاولةُمفهومأن  فيرىُ 2008 Miguel Angel gal indo أما 

ُ.االجتماعيةلتحقيقُالرفاهيةُُاإلبداعيبينُالمنظورُالرياديُوالمنظورُ  

 أما Rita marge –Miguel Alves martins اإبداعي تعد مدخال حسبهماُجتماعيةاالُفالمقاولة9019ُُ

  1االجتماعيةُُالمشكالتُلحل

حدُكبيرُعنُالحكوماتُتتسمُبصورةُُإلىالبنكُالدوليُ"مجموعةُكبيرةُمنُالمنظماتُالمستقلةُحسبُُوهي

تخفيفُُإلىتسعىُبصورةُعامةُُتجارية،تعاونيةُأكثرُمنُكونهاُأهدافُُأورئيسيةُبأنُلهاُأهدافُإنسانيةُ

توفيرُالخدماتُُأوحمايةُالبيئةُُأوتعزيزُمصالحُالفقراءُوالفئاتُالمستضعفةُاألخرىُُأوالمعاناةُ

ُ.2ُبتنميةُالمجتمعاتُالمحليةُ"ُاالضطالعُأواألساسيةُُاالجتماعية

ُ

ُ

ُ

ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ُــــــــــــــــــــــــــــــ

،ُالعراقُ،9ُُ،العدد13ُالمجلدُُواالقتصادية،ُاإلداريةبينُالتوجهُالرياديُوالريادةُالمستدامةُ،مجلةُالقادسيةُللعلومُُإحسان،ُالعالقةجالبُدهشُ-1
60ُ،ص9019ُ

ُاإلماراتُ،ابوُظبي،1ط،اإلستراتيجيةللدراساتُوالبحوثُُاإلماراتالتنمويُللمنظماتُغيرُالحكوميةُ،مركزُُالرحمن،ُالدوردُعبدُنوزاالهيتيُ-9
11ُ،ص9011ُالعربية،ُ
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ُمقاربةُتتأسسُعلىُتدبيرُريادي،ُتحملمشروعُضمنُُاجتماعيةُاياتعالجُقضُمبتكرةفكرةُماُيجعلُمنهاُ

المبادراتُتقومُعلىُووفقُآليةُُمستدامة،إيجابيُوتنميةُأثرُمطروحةُمنُأجلُتحقيقُُكلالمشُحلول

ُتعاونيةُبديلةُوُجماعيةتشاركيةُُإنتاجيةُأنظمةُوابتكارإشباعُحاجاتُبهدفُالفرديةُوالجماعيةُالخاصةُ

ُللمجتمع،الثقافيُوالرمزيُُالتراكمُمقيُ لُاستثمارهاعبرُُالمنفعةُالعامةالقائمةُعلىُُالتنافسيةاألنظمةُُعن

ُأوُمؤسساتفيُشكلُُتنتظمُوالثقافي.ُاالجتماعيُهالرأسُمالُوضمنُماُتحملهُالمجتمعاتُمنُقوة

تخضعُلتدبيرُمستقلُ،ُالفوارقُوتقليصُالتهميشورفعُتسعىُمنُأجلُالمصلحةُالعامةُأشخاصُُمجموعة

معينُأوُمجموعةُمنُاألفرادُبهدفُُأوُخدمةُيقومُبهاُشخصُ"جهداُمثلت ُُديمقراطيُتشاركيوفقُتسييرُ

ُبنيةأُوُوحداتُشكلُفيتنتظمُُ.1تقديمُمساعداتُوخدماتُللمجتمعُدونُتوقعُمقابلُلهذهُالجهودُالمبذولة"

المصلحةُعوضُعالقاتُالتضامنُعلىُتتأسسُُوُوالنوادي،ُتعاونياتالُ،جمعياتالُمثلُةومستقلُمنظمة

تؤمنُُخاصة،ُأوُلمصلحةُاستثمارييكونُهدفهاُالحصولُعلىُعائدُكماُالُ.ُالفرديةُأوُالكسبُالمادي

والرغبةُعلىُالمشاركةُالطوعيةُوتقومُبشكلُديمقراطيُُوت دارُالكسبُالمادي،أولويةُالعملُاإلنسانيُعلىُب

ُالذاتية.

نسانيُي بذلُمنُأفرادُالمجتمعُبصورةُفرديةُأوُجماعيةُيقومُإمنظمةُاألممُالمتحدةُكلُ"جهدُُحسبوهيُ

لُالمسؤولياتُإلىُالمجتمعُوتحمُ ُاالنتماءشعورُُاكتساببصفةُأساسيةُعلىُالرغبةُوالدافعُالذاتيُبهدفُ

2ُ"التيُتساهمُفيُتلبيةُاحتياجاتُملحةُأوُخدمةُقضيةُمنُالقضاياُالتيُيعانيُمنهاُالمجتمع

ُ

ُ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حلوانُُاالجتماعيةُجامعة،المؤتمرُالعلميُالثالثُ،كليةُالخدمةُُاألهليةالجمعياتُُإحدى،ممارسةُتنظيمُالمجتمعُفيُمدحتُالنصرُُأبوُ-1
21ُ،ص9000ُ،نصر،

ُاألممرامُاهللُفلسطين،ُتقريرُحالةُالتطوعُفيُالعالمُ،ُهيئةُالعملُالتطوعيُالفلسطيني،ُالعملُالتطوعيُالفلسطيني،ُيحي،ُجحشانُحسينجبريلُ-9
11ُ،ُص9011ُالمتحدةُ

ُ
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ُبطريقةُتتسمُبالكفاءةُواإلبداعُالمختلفةالعمليةُالتيُيمكنُمنُخاللهاُمواجهةُالتحدياتُُلتمثلُبالتاليُ

ُتساهمالتيُُُاالجتماعيمجموعُالمبادراتُذاتُالهدفُ"بذلكُوهيُُ.غيرُتقليديةُومستدامةُوتتضمنُحلوال

ُ.إنشاءُطريقةُعيشُوتفكيرُجديدينُعبرُعشراتُاآلالفُمنُالمشاريعُفيُبلدانُالشمالُوالجنوبُيف

تنتجُعنهُُواجتماعيوفيُنفسُالوقتُهوُسياسيُُاقتصاديايعتمدُمشروعاُُاالقتصادوالتضامنُفيُ

قامةُعالقاتُإنسانيةُعلىُقاعدةُمنُالتوافقُوالتصرفُكمواطنُ وضعيةُجديدةُلممارسةُالسياسةُوا 

ُ.1"فعلي

ةُوالمنفصلةُعنُالحكومةُوالتيُالُتوزعُيمجموعةُمنُالمنظماتُذاتُالطبيعةُالمؤسسهيُفيُالنهايةُ"ُو

تحقيقُمنافعُُإلىالُتهدفُمبادراتُخاصةُُهاماُيجعلُ.2"ُعلىُالتطوعتقومُُوأرباحُوالحاكمةُلنفسهاُ

ُ.وقيمةُاجتماعيةُقيميةُاإنسانيُاوالتزامُأخالقياُابذلكُتحملُبعدُالعام،ُلتصبحاقتصاديةُبلُلخدمةُالصالحُ

جمعُبينُمفاهيمُذاتُطابعُدينيُكالتطوعُوالعملُالخيريُمفهومُمتعددُيُاالجتماعيةومفهومُالمقاولةُ

وأخرىُذاتُبعدُتشريعيُُ،االجتماعيةمثلُالريادةُوالمسؤوليةُُسوسيولوجيوأخرىُذاتُطابعُُالتضامني،

رةُفإنهاُتتفقُعلىُفكُمفاهيمهاُاختالفُعلىُوُللربح.الهادفةُُمثلُمؤسساتُالنفعُالعامُوالمؤسساتُغير

شباعُالحاجات وتوظيفُُاستعمالبهدفُإنسانيُغيرُربحيُتتضمنُوتحقيقُالمنافعُُتقديمُالخدماتُوا 

ُ.ومبتكرةُبطريقةُإبداعيةُاستثمارهاعقبُالفرصُُوالمواردُوت

ُ

ُ

ُ

ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،91ُ واوُالعددُالمتحدة،ُالسلسلةُباألممُواالجتماعيةُاالقتصاديةُالشؤونُالقومية،ُإدارةُالحساباتُنظامُفيُالربحيةُغيرُالمؤسساتدليلُ-1
11ُ،ُص9011نيويورك

،ُالعددُالسعودية،ُااللكترونيةُُ،ُالمنظماتُغيرُالحكوميةُوُدورهاُفيُعولمةُالنشاطُالخيريُوُالتطوعي،ُمجلةُالعلومُاإلنسانيةكمالُُمنصوري-9
9003ُ،سبتمبر60ُُ
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ُكمنظماتُالمجتمعُالمدنيُوالمؤسساتُغيرُالحكوميةُوغيرمنذُالقديمُُهايالدالةُعلُاالصطالحاتُتعددت

والتضامنيُ،ومنظماتُالعملُُاالجتماعيُواالقتصادالربحيُُغيرُواالقتصادالهادفةُللربحُ،القطاعُالثالثُ

ُواالبتكار،ُاالجتماعيةضافةُلمفهومُالريادةُإالشعبيُ،ُُواالقتصادُاالجتماعيالتطوعي،ُومنظماتُالعملُ

وغيرهاُمنُُاالجتماعيةاولةُ،ُوصوالُلمفهومُالمقوالعطاءُاالجتماعيُ،التدبيرُاالجتماعيُُاالجتماعي

مبتكرةُغيرُُمحليةُتقترحُحلوالُاجتماعيةالمفاهيمُُوالتيُتستندُعلىُمبادراتُمتجددةُُتنشأُعنُحاجاتُ

ُ.ُوالمخاطرةُوالتجديدُواالبتكارتتميزُباإلبداعُُاعتيادية

فمنُينظرُللقطاعُُ.القطاعهذاُُنحوالرؤيةُُزواياُتعددُإلىمصطلحُمردهُباألساسُلالتعددُالمفاهيميُلُهذا

علىُمصادرُتمويلهُحيثُتنضويُتحتُهذاُالمنظورُكلُُيركزُأكثرُاالقتصاديُمنُخاللُالمنظور

وليسُمنُالحكوماتُوالُمنُالقطاعُالخاص.ُفيُُمنظمةُتستقبلُأغلبُمواردهاُمنُأشخاصُمستقلين

القانونيُُاإلطارُيُللمنظمةُمنُخاللُتنظيمهاُالقانونيُالمنسجمُمعنحينُيرىُأصحابُالمنظورُالقانُو

فإنهاُتنتميُلمنظماتُالمجتمعُالمدنيُالتيُتعملُعلىُُإليهاماُمنُزاويةُاألهدافُالتيُترميُأُ.السائد

والتخلفُُلمشاكلُالفقربحثُعنُالحلولُالجذريةُجلُالأمنُترقيةُالمصلحةُالعامةُوتشجيعُالمشاركةُ

قادرةُعلىُإحداثُالُاالجتماعيةللمشاكلُحلولُوأفكارُمبدعةُوجديدةُُقتراحا"ُوهذاُكلهُبهدف.ُوالجهل

1ُ"ُراتُعلىُأعلىُمستوىتغيُ 

ُكتشافاُىإلهيُمجملُالنشاطاتُوالعملياتُالتيُتسعىُُجتماعيةاالُالمقاولةإنُيمكنُالقولُوبالخالصةُ

قُالتكاملُبينُتحقُيجادُمشاريعُجديدةُبطريقةُمبدعةإعبرُُجتماعيةاالالثروةُُلتعزيزاستثمارهاُُوفرصُ

.االنسانيةوالغايةُُجتماعيةاالوالقيمةُُقتصاديةاالالمنافعُ  

ُ

ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ُـــ

،9001ُالمركزُالجهويُللتربيةُمراكشُالمغربُُزرعُفكرُالمقاوالتيةُاالُبالمؤسساتُالتعليمية.ُأثارتطبيقيُدراسةُُإسماعيل،ُبحثشعوفُ-1

11ُص
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يتكونُمنُأفرادُبهدفُتحقيقُمصالحُالُُااجتماعيُابكونهاُتنظيمُاالجتماعيةعرفُالمقاولةُسوسيولوجياُتُ 

ُ.اجتماعيةومشكالتُُاحتياجاتقوانينُوتقاليدُوقيمُالمجتمعُبغرضُالمساهمةُفيُمواجهةُمعُتتعارضُ

09ُالمؤرخُبتاريخ61ُُُ-20شرعُالجزائريُمنُخاللُالقانونُرقمُالمُ فقدُأشارُيُوفيُالجانبُالقانون

اُتعتبرُأنهعلىُ"اتُالتضامنيةُذاتُالطابعُالخيريُالنشاطُإلىُالمتعلقُبالجمعياتُالخيرية1220ُسبتمبرُ

معنويينُعلىُأساسُتعاقديُللقيامُبنشطاتُغيرُمربحة،ُويشترطُُُأوعيينُيتجمعُبينُأشخاصُطبُاتفاقية

ُأوأنُتحددُهدفُالجمعيةُوأنُتخضعُللقوانينُالمعمولُبهاُويشتركُاألشخاصُالقانونيينُوالمعنويينُ

األنشطةُذاتُالطابعُُالمؤسسينُفيُتسخيرُمعارفهمُووسائلهمُلمدةُمحدودةُمنُأجلُترقيةُالطبيعيين

يبرمهاُُاتفاقيةالدينيُوالثقافيُوالرياضيُ.ُفالجمعيةُهيُعبارةُعنُُوالعلميُوكذاُاالجتماعيُأوالمهنيُ

ُتحقيقُغرضُمشتركُيشملُإلىمعنويينُبحريةُتامةُويهدفونُمنُوراءُذلكُُأوشخاصُطبيعيونُأ

1ُ"مجاالتُالحياة

منُخاللُإشاعةُمبدأُالتضامنُبينُاألفرادُُاجتماعيةبنيةُُاالجتماعيةالمقاولةُُمنُبالتاليُيجعلُكلُذلك

الفردانيةُوالمنفعةُالخاصةُُنسانيةُوالتخفيفُمنُأثارُأنماطُالصراعُووتقويةُالتماسكُوتعزيزُالعالقاتُاإل

بينُأفرادُالمجتمعُالواحدُتحقيقاُويزيدُمنُالترابطُوالتكاملُُماعياالجتُاالستقرارمماُيضمنُ،ُالسائدةُ

تقدمهُمنُكماُتعدُحالةُنفسيةُلماُنسانيةُوتجسيداُلفكرةُالجسدُالواحدُوالمنفعةُالعامةُ.لمبدأُالوحدةُاإل

،ُبينُالناسساحةُالتعاونُوالتراحمُوالتعاطفُوزيادةُمااليجابيُنفسيُووجدانيُوالشعورُالجماعيُُارتياح

تاحةُالفرصةُلتحقيقُالوالءُللمجتمعُ.كماُتعدُُاجتماعينفسيُوتوافقُُوبماُتحققهُمنُتكامل ُمنظومةوا 

مساحةُالتباينُبينُاألفرادُُتقديمُبدائلُتنمويةُللمجتمعُالمحليُوتقليصُإلىمنُخاللُالسعيُُاقتصادية

ُلمناصبُالشغلُُوتوفيرُاالقتصاديةُاالختالالتومعالجةُُوتعليميةُخدماتُصحيةُوبيئيةبماُتوفرهُمنُ

ــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1220ُسنة16ُُبالجريدةُالرسميةُالعددُالجمعيات،ُالصادرالمتعلقُبتنظيم1220ُُسبتمبر09ُُبتاريخُالمؤرخ61ُُ-20رقمُُالقانون-1
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ُ.1ةُالمشاركةُالتضامنيطارُتنظيماتُتسهلُعمليةُإفيُفرادُوتنميةُمهاراتُاألُاالجتماعيوزيادةُالرفاهُ

تفاعلُالتراكمُالثقافيُفيُإطارُُاستثمارضمنُنسانيُوالتآزرُاإلثقافيُعبرُغرسُقيمُالتضامنُُوكيان

ماعيةُتشريعيُمنُخاللُالتنظيمُالهيكليُالقائمُضمنُأطرُالمسؤوليةُاالجتُهيكل.ُُولمجموعةُرساميل

ُتعاونيات.ُوُجمعياتخيريُغيرُهادفُللربحُبواسطةُللمؤسساتُوعبرُنشاطُجمعويُ

تتفقُعلىُفكرةُالسعيُإلىُتقديمُخدماتُُاالجتماعيةمفاهيمهاُوتنوعهاُفإنُالمقاولةُُاختالفعلىُُو

تتضمنُُ.بتعظيمُالمنافعُالخاصةُاالكتفاءبدالُمنُُاالجتماعيةبهدفُإنسانيُغيرُربحيُوتحقيقُالمنافعُ

ارتبطتُبالوجودُاإلنسانيُومورستُبأشكالُوأدواتُومفاهيمُمتعددةُعبرُكلُالمجتمعاتُُ،حلولُمتجددة

التضامنيُالخيريُغيرُالربحيُوبأشكالُانسجمتُوطبيعةُالمجتمعاتُُاالجتماعيفيُإطارُالعملُ

تحوالتُجوهريةُفيُُعرفتُالدينية.فُوالتقاليدُوالمعتقداتُوظروفها،ُتحكمهاُمتغيراتُالثقافةُواألعرا

بهُالطرحُالقائمُعلىُفكرةُالعملُالخيريُاإلنسانيُالمرتكزُعلىُُوأهدافهاُووسائلهاُتجاوزتومهاُمفه

عبرُاستثمارُوتوظيفُلرأسُمالُبغيةُُرافداُأساسياُمنُروافدُالتنميةُاكونهُإلىالصدقةُوأعمالُالخيرُ

منُكونهاُجهداُُومنهجيافكرياُُعرفتُتحوالُ.ُكماجزءُمنهاُللجانبُاالجتماعيُوتخصيصتحقيقُأرباحُ

ُعملُمهيكلُضمنُمؤسساتُووفقُرؤيةُتنظيميةُمحترفة.ُفردياُإلى

منُفكرةُتقديمُالمساعداتُالعينيةُالمؤطرةُتحتُمبدأُعملُالخيرُُاالجتماعيةبذلكُالمقاولةُُفانتقلت

منُتقديمُالخدماتُُانتقلتكماُُممتدة،ُلىُآليةُتنمويةإوالصدقاتُوالعملُالصالحُلسدُحاجاتُآنيةُ

ُلتصبحُممارستهاُوغيرها.البيئيةُُالتعليمية،ُالثقافية،ُالتكنولوجية،المطلبيةُكالمأكلُوالملبسُإلىُالخدماتُ

ُلهاُقواعدُوأسس،ُكماُلهاُهيئاتُعلميةُتختصُبتدريسهاومُعلىُأسسُعلميةُومقارباتُفنيةُتق

ـــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سلسلةُالسياسةُُلغربيُآسيا،ُواالجتماعيةاالقتصاديةُُ،ُاللجنة9االقتصادُاالجتماعيُالتضامنيُأداةُلتحقيقُالعدالةُاالجتماعية،ُالعددُمجلة-1
1ُ،ص9019ُُاألممُالمتحدةُ،ُالعامة،ُهيئة

ُ
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لتصبحُشريكاُطهُاإلداريةُوالقانونيةُوالمهنيةُُوبحتىُأصبحتُعلماُلهُأصولهُوقواعدهُوضواُفيها،والبحثُ

ُولعلُ،استثماريةمهماُللقطاعينُالعامُوالخاصُفيُعمليةُالتنميةُبماُيملكهُمنُمراكزُبحثيةُومؤسساتُ

منُكلُعامُديسمبر90ُُامةُلألممُالمتحدةُيومصبغةُعالميةُهوُإعالنُالجمعيةُالعُهاماُأعطىُلنشاطات

يومُعالميُللتضامنُاإلنسانيُإيماناُمنهاُلتعزيزُثقافةُروحُالتآزرُنظراُلدورهُالمحوريُفيُمحاربةُالفقرُ

جويليةُمنُكلُعامُيوماُللعملُالوطني11ُُرُيومُقررتُالجامعةُالعربيةُاعتباُكماُشكاله.أوالتهميشُبكلُ

ُاجتماعية،ُاقتصاديةألنشطةُُاحيويُمجاالُباعتبارهاُاالجتماعيةبالدولُالعربيةُبغرضُالترويجُلألعمالُ

الفجوةُبينُالمجتمعُوالدولةُمنُجهةُوبينُالفردُُاآللياتُالقادرةُعلىُسدوأحدُأهمُُاألهمية،وثقافيةُبالغةُ

تعملُعلىُتقديمُ .العامةُمنُجهةُأخرىُفيُجوُمنُالتعاونُوالتنسيقُبينهُوبينُالدولةُاالجتماعيةوالحياةُ

ُالمشاكلُ ُبكونها:تتميزُُالمختلفةحلولُمبتكرةُمنُأجلُحل 

ُاالجتماعية:ُتعبرُعنُمحاولةُإحداثُتحولُثوريُلمواجهةُالتحدياتُتفكير غير تقليدي-

تقديمُحلولُدائمةُلمشكالتُمتأصلةُفيُالمجتمع،ُوالُُاستراتيجية:ُتنطويُعلىُتقديم حلول مستدامةُ-

ُتكونُمجردُحلولُوقتيةُأوُذاتُأثرُهامشيُمحدود.

خاللُإحداثُأثرُايجابيُملحوظُللمجتمعاتُالتيُعانتُالتهميشُُ:ُمناإليجابي االجتماعيتحقيق األثر -

ُمجموعةُُاالجتماعيةمنُهذهُالمميزاتُتتضمنُنشاطاتُالمقاوالتُوانطالقاُُوالحرمان.

ُأبرزها:منُالخصائصُُ

فيُُأونهاُمنظماتُتطوعيةُتتطلبُتوافرُقدرُمنُالمشاركةُالتطوعيةُسواءُفيُإدارةُالمنظمةُأ-1

ُنشاطاتها.

ُاالستمرارية.نُيتوفرُللمنظمةُهيكلُرسميُمنظمُلهُسمةُأ-2
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نُتحصلُعلىُأتكونُالمنظمةُغيرُحكوميةُبمعنىُغيرُمرتبطةُهيكلياُبالحكوماتُلكنهاُيمكنُُنأ-3

ُُ.الفنيةُمنهاُوالمساندةُالماليةُُأوالدعمُ

نُتكونُالمنظمةُغيرُسياسيةُبمعنىُأنهاُالُتباشرُنشاطاُسياسياُوالُتكونُخاضعةُاوُمرتبطةُأ-4

ُ:ماُيجعلُمنهاهوُُوُ. 1باألحزابُالسياسية

ُمشتركةُويوزعونُالمهامُفيماُبينهمُوغاياتُمنظمةُتضمُمجموعةُمنُاألفرادُلهمُأهدافُُبنية-

ُ.منُأجهزةُالحكومةُوليستُجهازاُمستقلة-

يرونهُمناسباُُماُواتخاذلقائمينُعلىُالمنظمةُصالحيةُإدارةُشؤونهاُالداخليةُلُيكونبشكلُذاتيُدارُتُ -

نُيعنيُذلكُعدمُالتنسيقُمعُباقيُأودونُُ،توجيهُمنُطرفُخارجيُأيمنُقراراتُتخدمُأهدافهاُدونُ

ُُ.خرىُبحثاُعنُتآزرُالجهودُوتكاملهااألطرافُاأل

وتوفيرُتغطيةُُاالجتماعيتحسينُالمحيطُديةُوالجماعيةُلمشاريعُمنُشأنهاُتقومُعلىُالمبادرةُالفُرُ-

ُالمختلفة.ُللخدمات

ُالتنمويةُوالمنفعةُالحاجاتُفوقيةُبقدرُماُيسعىُإلشباعُبأوامرُأوُالربحُيتحركُهذاُالنشاطُبدافعُال-

ُاالجتماعية.

والالمساواةُوالعدالةُوالعملُُاالجتماعييتمركزُحولُمفاهيمُمثلُتحقيقُالمساواةُومجابهةُالتهميشُ-

ُُُ.التشاركي

مشتركةُومجتمعيةُدونُأنُتكونُُمصالحُتستجيبُلحاجياتُوُواجتماعيةُاقتصاديةتمارسُأنشطةُ-

ُ.غايتهاُاألساسيةُتوزيعُاألرباح

ُ

ـــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ُــــــــــــــــــــــــــ

10ُُُصمرجعُسابقُ،ُالمعرفيةُ،اقتصادياتُالعملُالخيري،ُواإلشكاالت،مفهومُالقطاعُالثالثُعبدُالرزاقُُبلعباسُسعيد-1
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تقومُعلىُمبادئُأولويةُاإلنسانُوقيمةُالعملُعلىُرأسُالمالُوالمصلحةُالمشتركةُعلىُالمصلحةُ-

ُ.االندماجُومدنيةُالدولةُوالمواطنةُُوُالفردية

 1برزهاأعلىُقواعدُوأسسُُاالجتماعيةكماُتتأسسُنشاطاتُالمقاولةُ

ُعلىُرأسُالمالُاالجتماعيأولوي ةُالمواطنُوالموضوعُ-

ُاالنخراطُحري ة-

ُالتسييرُالجماعيُالديمقراطيُمنُطرفُاألعضاء-

ُتجانسُمصالحُاألعضاءُمعُالمصلحةُالعام ة-

ُعنُالسلطاتُالعمومي ةُاالستقالل-

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ُـــــــــــــ

،ُسلسلةُالسياسةُُأسيالغربيُُُالقتصاديةُواالجتماعيةُاُ،اللجنة9ُاالقتصادُاالجتماعيُالتضامنيُأداةُلتحقيقُالعدالةُاالجتماعية،ُالعددُمجلة-1
1ُ،ص9019ُُالعامة،ُُهيئةُاألممُالمتحدةُ،

ُ
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ُالمبادئ:علىُمجموعةُمنُُاالجتماعيةممُالمتحدةُتقومُالمقاولةُوحسبُمنظمةُاأل

ُ.والتضامنيُاالجتماعيُلالقتصادالحكمُالديمقراطيُمنُالقيمُاألساسيةُُ- المشاركة-1

ُ.النشاطُمنُمستخدمينُومستفيدينُفيُصنعُالقرارُمشاركةُالمعنيينُبهذا-

 المساواةُبينُالناسُفيُإبداءُالرأيُوالتصويتُوالمسؤوليةُالمشتركةُ-

ُ.تمكينُالمستفيدينُمنُخاللُطرقُالعملُالقائمةُعلىُالمشاركةُ-

ُ.التقليديةُاالقتصاديةعنُالنماذجُُابتكاريبديلُ- واالبتكارالتضامنُ-2

وفقرا،ُتهميشاُالشاملةُالتيُتعودُبالفائدةُعلىُالمجموعاتُاألكثرُحرماناُُوُاالقتصادياتمنُ-

ُ.التقليديةالعاديةُوبرامجُالمساعدةُوالتنميةُُاالقتصاديةتحقيقهُفيُإطارُالخططُيصعبُُما

ُلتوجيهُالمواردُوُالفوائدُإلىُالمستفيدينُوالمساهمينُواالبتكارالحاجةُإلىُالمرونةُ-

ُ

الطوعيةُُالمشاركة-3

ُُواالستقاللية

 

ُ.وُالتضامنيُاالجتماعيالمشاركةُطوعاُفيُمؤسساتُالنشاطُ-

ُ.إنشاءُالمؤسساتُبناءُعلىُاالحتياجاتُاالجتماعيةُنهجُاالنطالقُمنُالقاعدة،ُ-

 .مستقلُبطبيعتهُاقتصاد-

إعطاءُفرصُللمجتمعاتُإلنشاءُالمشاريعُوالحصولُعلىُمهاراتُومواردُوفرصُعملُُ-

 .السوقُاقتصادياتوفوائدُيتعذرُتحقيقهاُمنُخاللُ

ُالعامةُالمصلحةُ–4ُ

ُ

 

ُ.تعزيزُثقافةُمجتمعيةُقائمةُعلىُالتعاونُوالدعمُالمتبادل-

ُ.المسؤولياتالمشاركةُفيُ-

 عة.لمجمُوالرفاهُللجميعُدونُاالنتقاصُمنُرفاهُاألفرادُضمنُاُالنموُوالهدفُالرئيسيُهوُ-

ُ

السياساتُُأسيا،ُسلسلةاالقتصاديةُواالجتماعيةُلغربيُُ،ُاللجنة9االقتصادُاالجتماعيُالتضامنيُأداةُلتحقيقُالعدالةُاالجتماعية،ُالعددُمجلة-1

9ُُ،ُص9019المتحدة،ُاألممُُالعامة،ُهيئة
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 ةمقاربة انثروبولوجي الجتماعيةا خامسا: المقاولة

والرعيُُيالزراعالنشاطُعلىُُتعتمدُبشكلُأساسيببساطةُالعيشُفيُبدايتهاُُاالجتماعيةالحياةُُتميزتُُُُ

،ومعُمرورُُمحليُفيُإطارُعلىُالذاتُقبليُمتمركزثمُحياةُضمنُإطارُأسريُالُضرورياتلتوفيرُ

والبنىُُجتماعيةاالوالتفاعالتُالكثيرُمنُالتحوالتُالتدريجيةُفيُالعالقاتُاالنسانيُالوقتُعرفُالمجتمعُ

ياةُمركبةُتنسجمُمعُظروفُالحياةُوالتيُانتقلتُمنُالعالقاتُالبسيطةُإلىُحووسائلُالحياةُالتنظيميةُ

العديدُمنُإلىُعالقاتُقبليةُعشائريةُأفرزتُالجديدةُ،ُكماُانتقلتُمنُالعالقاتُالمتمركزةُداخلُاألسرةُ

فكانُفيُابتكارُحلولُلمواجهةُالمشاكلُوالمعيشيةُ،ُفرضتُعلىُاإلنسانُالتفكيرُُجتماعيةاالالمشكالتُ

للمحافظةُعلىُبقائهُ.ُوهناُبدأتُتتبلورُُالتحدياتُوالتضامنُمنُالبدائلُالمبتكرةُلمواجهةُالصعوباتُ

ُالمستعصيةوالمشاكلُالظروفُالقاسيةُُتأثيرتحتُُوالتدبيرُاالجتماعيُالتضامنيُلالبتكارالمالمحُاألولىُ

ُاالجتماعياُجعلُمنُتاريخُالنشاطُالتعاونيُمُوجوده.وهددتُُفيُحياتهالتيُصادفتُاإلنسانُ

حيثُانتظمُاألفرادُوُالقبائلُمنُأجلُ،التضامنيُفيُشكلهُالعامُيرتبطُبتاريخُتفاعلُالوجودُالبشريُو

تقسيمُالعملُوالوظائفُُمعُبروزُفكرةتُتشاركيةُتكافليةُالمنفعةُالمتبادلةُفيُبنياتُتعاونيةُوعالقا

وتخصيصُالمواردُبينُأفرادهاُبغيةُتحسينُظروفُالعيشُالمشتركُفيُالمجتمعُ.إذُتشك لُالعملُ

والثقافيةُوالدينيةُللمجتمعُالمحليُفيُمسارهُُواالقتصاديةُاالجتماعيةالتضامنيُمنذُبدايتهُمتأثراُبالظروفُ

حُعلىُتوجهاتُوأهدافُوحجمُالعملُالتاريخيُنتيجةُتداخلُالعديدُمنُالعواملُالتيُكانُلهاُتأثيرُواض

حيثُأر ختُبداياتُاإلنسانيةُألعمالُومبادراتُي مكنُحصرهاُضمنُفيُالمراحلُالتاريخيةُالمختلفةُ،ُ

كشكلُمنُُازدهرتالتضامنيةُوالعملُغيرُالمأجور.ُنشأتُُوُالبتكاراتواُاالجتماعيةمفهومُالمبادراتُ

تهاُوأهميتهاُُاستمدتخاصةُفيُمرحلةُغيابُالمؤسساتُالرسمية،ُُحيثُُجتماعيةاالأشكالُالمشاركةُ قو 

عملتُاألديانُالسماويةُف،ُُالسائدةُجتماعيةاالومنُروحُالقيمُالدينيةُوالثقافةُُالمحليةمنُصلبُالحاجاتُ

عيُوشك لتُإطاراُأخالقياُالتكافلُوالتضامنُوالعملُالتطُوالسعيُوُعلىُترسيخُمفاهيمُومناهجُوقيمُ
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لتحقيقُالحاجاتُاإلنسانيةُ،ماُيؤكدُأنُ"العملُُختالفهماوقواعدُإنسانيةُجمعتُبينُالناسُعلىُورمزياُ

لرعايةُالفئاتُُاالجتماعيةالقديمُفيُإطارُالخدمةُبرزُمنذُُالفكريةالتطوعيُالتضامنيُمتأصلُفيُالذهنيةُ

المحتاجةُفيُصورةُتعاونُاقتضتهُظروفُالحياةُبصورةُاإللزامُوالواجبُأوُاإلحساسُبالمسؤوليةُمنُقبلُ

والفكريُجس دتُالدياناتُالسماويةُمفاهيمُاإلحسانُُاالجتماعيالجماعةُالقرابيةُوالقبليةُ،ُوبحكمُالتطورُ

التضامنيةُوُالمبادراتُُبتكاراتاالعرفتُالحضاراتُالمتعاقبةُأشكاالُمتنوعةُمنُُإذُ.1والصدقةُوالزكاة"

نشـأُبنشأةُاإلنسانُفيُكلُمجتمعُُاالجتماعياإلنسانيةُالتطوعيةُ"ُلكونُالعملُالتطوعيُفيُالمجالُ

إنسانيُ،ُوفيُكلُمكانُنشأتُفيهُحضارةُمنُالحضاراتُأوُديانةُمنُالدياناتُوتطورُبتطورُ

ركزتُيانُاألدفنجدُأنُكلُُ،2ُالمجتمعاتُاإلنسانيةُ،ُفقدُعرفهُقدماءُالمصريينُوالرومانُواإلغريقُ"ُ

ضمنُمفاهيمُمختلفةُكالتطوعُ،ُلبحثُعنُحلولُوالسعيُنحوُاُجتماعيواالعلىُفكرةُاإلبداعُالتضامنيُ

الذيُاإلنسانيةُبينُالبشرُُوُحسانُلتقويةُالروابطُوالعالقاتوالبرُواإلُالعملُالخيريُ،ُاألمرُبالمعروف

حث تُالدياناتُالسماويةُعلىُالعملُالتطوعيُُ"ذإ،أطرتهُالكنائسُوالديرُكماُتجسدُفيُالمساجدُوالزواياُ

وقدُارتبطُالعملُالتطوعيُفيُُحتاجةُ،والتضامنُالذيُتمثلُفيُتقديمُالمساعدةُللفقراءُوالفئاتُالمُ 

فقدُ.3ُُالدواعيُالدينيةُبعملُالخيرُبشكلُمطلقُحتىُيمكنُالقولُأنُالخيرُوالعطاءُجزءُمنُالعباداتُ"ُ

العهدُالقديمُعندُاليهودُنصوصُُفنجدُجتماعيةااللألعمالُُضرورةُالسعيدعتُالمسيحيةُواليهوديةُإلىُ

"ُوهوُماُت دللُعليهُالوصاياُالعشرةُالتيُنزلتُعلىُُت شيرُإلىُبعضُاألعمالُالخيريةُوالرعايةُاالجتماعية

الكتابُالمقدسُومنهاُطوبىُلمنُينظرُللمساكينُفيُيومُالشرُينجيهُالرب.ُُالسالمُفيسيدناُموسىُعليهُ

ُالفقيرُيقرضُالربُوقولهُمنُيرحمُ.ألخيكُالمسكينُوالفقيرُفيُأرضكيدكُُفتحاوقولهُ

ـــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ُاألمنيةُالرياضنايفُالعربيةُللعلومُُأكاديميةالتطوعيُ،ُاألمنيدوليُحولُالعملُُاالجتماعيةُمؤتمرالتطوعيُوالرعايةُُالعملُزهيرُحطبُ-1
9000ُُالسعوديةُسبتمبر،
91ُُص9009ُُ،الرياض،السعودية،ُواألمناالجتماعيُالتطوعي،ُمؤتمرُالعملُالتطوعيُُالعملُ،العليالنعيمُعبدُاهللُُ-9
1ُ،ُص9010،ُالعربيةُللتوثيق،ُالقاهرةُ،مصرُُعبدُاهللُ،ُالعملُالجماعيُالتطوعيُالشركةالخطيبُ-6
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ُوالمضطر،ُوقولهوقولهُمنُالضروريُتقديمُيدُالعونُوالمساعدةُللفقيرُوالمسكينُُ.ُجازيةي ُُوعنُمعروفه

عندُالنصارىُعبرُالدعوةُُاالجتماعيةُوتظهرُمالمحُالمقاولةُ،1الُينهرُالفقيرُوالُيحقرُالمسكين"

يرُمنُنصوصُفيُالكث"ُوقدُظهرُذلكُجلياُُلُلمشاكلهمحلُولإلحسانُورعايةُالمحتاجينُوالتفكيرُفيُ

منُسألكُأعطهُومنُُذلكُقولهومنُُجتماعيةاالومنُأهمُأصولُالرعايةُوالحمايةُُالعهدُالجديدُلإلنجيل

يقبلُُوقولهُبالصدقةوقولهُاهللُسبحانهُوتعالىُيكافئُمنُيشبعُالفقير.ُُ.أرادُأنُيقترضُمنكُفالُترده

سالميُفيُالدينُاإلُاالجتماعيةكماُتجس دتُقي مُالمقاولةُُ.2وقولهُكلُأنواعُالهباتُمرغوبُفيهاُ"ُالصوم،

ُ.ريخُالصحابةُوالتابعينوتاالسنةُالنبويةُالشريفةُعبرُالكثيرُمنُالنصوصُالصريحةُفيُالقرآنُالكريمُُو

تأس ستُحضارتهُاألولىُُإذُبامتياز،ُواجتماعيتاريخُتضامنيُُكونُتاريخُالمجتمعُاإلسالميُهو

فيُمغزاهُلكونهُيسعىُُاالجتماعيةالمشاريعُالتضامنيُُوُبتكاراالوتطورتُمنُخاللُحياةُمليئةُبصورُ

ُوالفعلُالحركةُمستوىُعلىُواسعةُرياديةُحركةُتعدُاإلسالميةُ"حضارتناُكونُوُالوجدانيةُالمشاركةلتحقيقُ

ُروحُيكمنُفيُجتماعيةاالُالريادةُأنُجوهرُ....ُكمااألكاديميةُالدراساتُفيُوبلورتهُالمفهومُشتقاقاُقبل

ُعلىُوالحثُالهممُبإيقاظُهتماُدينُمنُماُأنهُسيجدُوالحضاراتُالمختلفةُاألديانُفيُوالمتأملُ،المبادرة

رشاداتُتميزتُإذُ.3فعلُاإلسالم"ُماُمثلُالمبادرة ُُالتعاليمُالدينيةُاإلسالميةُبتوجيهاتُإلهيةُوا  نبويةُتحثُّ

فوردتُالكثيرُمنُاآلياتُالكريمةُواألحاديثُالشريفةُالتيُتدلُعلىُُالتضامني،ُعلىُالعملُاإلنساني

ُ،ُاألمرالبر،ُاإليثاربشكلُصريحُللكلمةُأوُبمرادفاتهاُعلىُشكلُفعلُالخيرُُوالسعيُإلىالعملُ

غاثةُُالكربةُتفريجُ،السعيُواإلحسان،ُالرحمة،ُالصدقةُالتراحم،ُ،،ُالتطوعالتكافلُ،التعاونف،ُبالمعرُو وا 

ُ.وغيرهاالملهوفُ

ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ُـــــــــــــــ

ُاإلسالميةالعملُالخيريُالخليجيُالثالث،ُدائرةُالشؤونُُالعمل،ُمؤتمرُمكاناتا ُُوسالمي،ُبينُالتأصيلُالخيريُاإلُفاتحة،ُالعملُالعبدالويُفاضل-1
7ُ،ص9001ُجانفيُُ-99-90،الخيري،ُدبيوالعملُ

1ُالمرجع،ُصنفسُُالعمل،ُمكاناتا ُُو،ُبينُالتأصيلُاإلسالميالخيريُُالعملُفاتحةُالعبدالويُفاضل-9
192ُتجاربُفيُالريادةُاالجتماعية،ُمرجعُسابقُ،صُأمل،ُخيري-6
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ُ.المدحُلفاعلهُوالثناءُعليهُوذكرُفضائلهُعليهاُبصيغُاألمرُبهُوالترغيبُفيهُأوجاءتُالداللةُكماُ

بكونهُدينُيمزجُبينُالبعدُالعقائديُوالتعبديُوالتشريعيُينظرُللمجتمعُاإلنسانيُكالجسدُالواحدُُواإلسالم

عنُطريقُُإالُاالستمرارُيمكنهُهذاُالبنيانُالذيُالُبعضا،أوُالبنيانُالمرصوصُالذيُيشد ُبعضهُ

اجاتُالماديةُفيُنظرُاإلسالمُهيُنظامُمتكاملُيربطُبينُالحُاالجتماعيةفالمبادراتُُلذلكُ.التكافل

كماُي ساهمُفيُُاالجتماعيةلإلنسانُيقويُعالقاتهُةُروحُالفردُلتربيةُتوجهُتشاركيُتنميُوالنفسيةُبهدف

ُ.تحقيقُالتماسكُاإلنساني

اإلسالمُفقدُرغ بُاهللُسبحانهُوتعالىُعلىُالفعلُالتضامنيُوالسعيُإليهُوجعلهُمنُالمقاصدُاألصليةُفيُ

خرىُمرتبطةُأُوفزُدنيويةُسالمُالعملُالخيريُوالتضامنيُبحواكماُربطُاإلُ،منُالمفاهيمُالدالةُعليهوعد دُ

ُمختلفة.بمفاهيمُُاالجتماعيةصي غُالترغيبُعلىُالممارسةُالتضامنيةُُاإلسالمتنوعتُفيُُحيثُ،باآلخرة

منُخاللُكلُمجاالتُالحياةُالمعيشيةُغيرُالربحيُكماُدعتُالشريعةُاإلسالميةُإلىُممارسةُالعملُ

لُالسعيفيُاألرض.ُُاالستحالفالبيئيةُالصحيةُوغيرهاُتحقيقاُلفكرةُُوالتربويةُُ،االجتماعية ُإلىُكماُتأص 

بماُوردُمنُآياتُقرآنيةُوأحاديثُنبويةُشريفةُوشواهدُت عززُمنُُانطالقاملُالتضامنيُفيُاإلسالمُالع

وافعلوا الخير لعلكم تفلحون" سورة ومنُذلكُماُجاءُفيُقولهُتعالىُ".ُوالسعيُإليهُاالجتماعيقيمةُالعملُ

.22ُتعاونوا على اإلثم والعدوان" سورة المائدة اآلية  والتقوى وال" وتعاونوا على البر وقولهُتعالىُ.77ة الحج اآلي

كماُتأك دُذلكُفيُالكثيرُمنُُ.20"ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة" سورة الحشر اآلية وقولهُتعالىُ

ورُالمجتمعُبالجسدُالواحدُوذلكُفيُ األحاديثُالنبويةُالشريفةُمنهاُأنُالرسولُصلىُاهللُعليهُوسلمُص 

قولهُ"مثلُالمؤمنينُفيُتوادهمُوتراحمهمُوتعاطفهمُمثلُالجسدُالواحدُإذاُاشتكىُمنهُعضوُتداعىُلهُ

عنُمسلمُكربةُمنُكربُالدنياُنف سُاهللُُمنُنف س"ُحديثُآخرُفيُ"،ُوقالبالسهرُوالحمىسائرُالجسدُ

يحبُلنفسه".ُُُيهُمايؤمنُأحدكمُحتىُيحبُألخُ"الُقولهاءُفيُعليهُكربةُمنُكربُيومُالقيامة".ُكماُج

ُواالجتماعيأوُالجماعيةُذاتُالبعدُالتضامنيُقطعيةُوصريحةُعلىُأنُالمبادراتُالفرديةُوكلهاُإشاراتُ
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أنُمنُعواملُنجاحُالمبادراتُُمتعددة،ُبلجزءُمنُحياةُالمسلمينُتتخذُأشكاالُوأحجاماُوأنواعاُ

كدوافعُالرائعةُمُالروحيةُالدينيةُوالمواقفُللتشريعاتُوالقيُ ُاستثمارهاالتضامنيةُُبتكاراتواالُجتماعيةاال

فيُاإلسالمُعرفُأشكاالُمنُالتنظيمُالمهنيُُاالجتماعيإذُأن"ُالوجودُُللعطاء.ومحفزاتُوضوابطُ

وشكالُُاالجتماعيةكماُأنهُعرفُنظاماُمتميزاُمنُالخدماتُالعلميةُُ،اإلسالميةداخلُالمدينةُُواالجتماعي

ُ.1منُأشكالُالتضامنُوالتكافلُعلىُنحوُتمثلهُاألوقافُوأصنافهاُالعديدة"ُ

ُابتداءُ ةُـللحقبُالتاريخيُازمنيُايستدعيُتصنيفُاالجتماعيةالمقاولةُُممارسةإنُالبحثُفيُتأصيلُتاريخُ

وصوالُللحضارةُالغربيةُمروراُبفترةُالحضارةُاإلسالميةُُومرحلةُماُقبلُاإلسالمُُإلىمنُالحضاراتُالقديمةُ

فيُالمجتمعاتُالبدائيةُعلىُُاالجتماعيالعملُُابتكارالسعيُنحوُففيُالحضاراتُالقديمةُرك زُُالمعاصرة.

ُضمنُعالقاتُاجتماعيةُبسيطةُونظامُاقتصاديُمحليالفرديةُواألسريةُُالمبادراتُمنُخاللالتطوعُ

ُ-1729رفُفيُفترةُحمورابيُ)عُ ُواالجتماعيبعضُالكتاباتُإلىُأنُالنشاطُالتضامنيُُحيثُتشير"

ضدُالمرضُوالعجزُوالشيخوخةُفظهرتُحينهاُُاالجتماعيةبالتأميناتُُهتمامافكانُهناكُمُ(ُق1710ُُ

مؤسساتُتعاونيةُخيريةُتقدمُالمعونةُالمعاشيةُألعضائهاُعندُالحاجةُوالظروفُالطارئةُكانُيتكونُرأسُ

ثرُفيُالحضارةُالصينيةُعلىُ"جذورُكماُعُ ُ.2األعضاءُومساهماتُالمحسنين"ُشتراكاتامالهاُمنُ

ُالرخاءُإلىقُم(ُوُالتيُدعت972ُُ-111يوسمنُخاللُأفكارُ)كونفوشُاالجتماعيُللتضامن

قامةُالعدالةُُاالقتصادي ُ.4"االجتماعيحفاظا ُعلىُالنظامُُضدُالشيخوخةُوالعجزُوالتأميناتُاالجتماعيةوا 

ُ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ودورهُفيُتحقيقُالديمقراطيةُ،ُبحوثُومناقشاتُالندوةُالفكريةُ،مركزُدراساتُالوحدةُُعبدُالباقيُ،ُالمجتمعُالمدنيُفيُالوطنُالعربيالهرماسيُ-1
11ُ،ص9001ُُ،بيروت،لبنان9،طالعربيةُ

معةُامنذرُ،ُالنظامُالقانونيُلحقُالضمانُاالجتماعيُمنُمنظورُدستوريُومالي،ُأطروحةُدكتوراهُغيرُمنشورةُ،ُجويسُرزوقيُ-9
،ُص9019ُ،ُُتكريت،ُكليةُالحقوقُ،ُالعراق  

60 
الضمانُاالجتماعيُدراسةُمقارنةُ،ُرسالةُماجستيرُغيرُمنشورةُ،ُجامعةُتكريت،ُكليةُُالشتراكات،ُالطبيعةُالقانونيةُمحمدُإبراهيمالرحمنُُعبد-9

ُ.2،ُص9019ُ،ُُالعراقُ،الحقوق
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ُ

ُلفةُفقدمجاالتُالمختلقديمةُوماُتمي زتُبهُمنُنهضةُعلميةُفيُالأم اُفيُالحضارةُالمصريةُا

يُتمنعُالتُواالقتصاديةُاالجتماعيةمنُخاللُاإلصالحاتُُاالجتماعيمالمحُالفعلُالتضامنيُوُتُظهُر

والرسومُُحيثُدل تُالصوروفيُشؤونُاألسرةُوالرقيقُوغيرهاُ"،ُالفقراءُوردُالمظالمُعنهمُُتغاللسا

مثلُفيُالتطوعيُالمتُاالجتماعيالموجودةُعلىُجدرانُمعابدُقدماءُالمصريينُوقبورهمُعلىُأنُالعملُ

نُتبرعاتهمُسرُالملكية،ُوكانُالمواطنونُالعاديونُيقدمُومساعدةُالفقراءُكانُموجود اُخاصةُفيُحفالتُاأل

اشيُلتوزيعهاُالمُوُتللمحتاجينُفكانتُالمعابدُتتلقىُالمساعداتُوالتبرعاتُمنُمحاصيلُاألرضُومنتجا

فيُمجالُُياالجتماععلىُالفقراءُبمعرفةُالكهنة،ُكماُعرفُالقدماءُالمصريونُالكثيرُمنُأعمالُالتطوعُ

.2ُُ"البرُوُاإلحسان  

أغنياءُُاهتمغريقيةُقفزةُنوعيةُفيُالعلومُالمختلفةُوخاصةُالفلسفةُحيثُفيُحينُعرفتُالحضارةُاإل

دل تُللمحتاجينُ"ُحيثُُاليونانُبرعايةُأبناءُالسبيلُوتوفيرُالطعامُوالمأوىُللغرباءُوتقديمُالمساعدات

هيُنفسهاُتقومُبالرعايةُُالكثيرُمنُالمصنفاتُالتاريخيةُوالفلسفيةُأنُخزينةُالدولةُاليونانيةُكانت

ُ.3ُ"جتماعيةاال

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ـــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ُــ

جامعةُتكريت،ُكليةُُمنشورة،رسالةُماجستيرُغيرُُمقارنة،الضمانُاالجتماعيُدراسةُُالشتراكات،ُالطبيعةُالقانونيةُمحمدُإبراهيمالرحمنُُعبد-9
ُ.2،ُص9019ُُالعراق،ُ،الحقوق

661ُ،ُنفسُالمرجعُ،صواألمنالعملُاالجتماعيُالتطوعي،ُمؤتمرُالعملُالتطوعيُُالنعيمُعبدُاهللُالعلي،-9
3ُ،صُسابقالعملُالخيريُالخليجيُالثالث،ُمرجعُُالعمل،ُمؤتمرُمكاناتا ُُو،ُبينُالتأصيلُاإلسالميالخيريُُفاتحة،ُالعملُالعبدالويُفاضل-6
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ُلدولةُوالمحافظةاُاستمراريةبسالمةُورعايةُاألطفالُوالمحافظةُعليهمُبهدفُُاليونانيونالحكامُُاهتمكماُ

"كماُظهرتُبعضُاألعمالُالدولةُالقوةُاألساسيةُالتيُيمكنُأنُتحافظُعلىُقوةُيمثلونُعليهاُكونهمُ

وأقيمتُالمالجئُوالمؤسساتُُوالحرائق،التيُتقدمُالمساعداتُفيُحاالتُالكوارثُوالزالزلُُاالجتماعية

عانتهمُُأن"فكرةُكونُالمعتقدُاليونانيُكانُينطلقُمنُ،1ُإليواءُالفقراءُوتعليمُأيتامُالحروب" ُإيواءُالفقراءُوا 

ُ.2الكبيرة"ومساعدتهمُت عدُمنُالفضائلُ

طبقةُعندُ"واإلغاثيُُوالخيريوالتطوعيُُاالجتماعيبالعملُُاالهتمامفقدُعرفتُالرومانيةُُالحضارةأماُ

مبراطوريةُاإلالتيُعرفتهاُُجتماعيةاالالمشاكلُُالفقيرةُنظيرمُبمساعدةُالطبقاتُوالتيُكانتُتهتلحكامُا

كانتُوالتيُخلفتُالكثيرُمنُاليتامىُوالمشردينُوالفقراءُواألراملُحيثُالحروبُالتيُميزتُالمرحلةُُبفعل

ُ.3"ُالقمحُعلىُالفقراءُعندماُيشتدُالقحطتهتمُبتوزيعُطبقةُالنبالءُ

كبيرُفيُتنميةُالعملُالتضامنيُُالسائدةُدورُ ُاالجتماعيةكانُللمعتقداتُوفيُمرحلةُماُقبلُاإلسالمُ

أنُصفةُُمنُفسادُوظلمُورذائلُإالُتميزُبهُامالجاهليُوبالرغمُمُففيُالعصربينُالقبائلُ،ُواالجتماعي

غاثةُالملهوفُكانتُمنُالصفاتُالمميزةُلهمُ،ُفكانواُُالجودُوالكرمُُو متازونُبالكرمُيإعانةُالمحتاجُوا 

ُمُومساعدةُالمحتاجُوطالبيُالنجدةبنصرةُالمظلُوتصفُالعربُا،ُحيثُوالشرفُُوالنخوةُوالشجاعةوالجودُ

تطوعيُالُاالجتماعيولعلُالعقدُالمبرمُبينُبعضُعشائرُقريشُلنصرةُالمظلومُيمثلُصورةُحيةُللعملُ

وهيُبمثابةُجمعيةُتقدمُخدماتُلمساعدةُالمظلومُمنُالقومُ،ُكماُاتصفُالعربُبسقايةُُفيُذلكُالعصر

ُوكلهاُأشكالُُ،لحلُمشاكلُالناسُبالحسنىُبدارُالندوةُقربُالكعبةُالمشرفةُي عرفُماوُأسسواُالحجاجُ

ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

13ُ،ص1219ُُجدة،ُالسعودية،ُُ،9،طوالنشراالجتماعية،ُشركةُالمدينةُللطباعةُُالخدمةُخفاجيُحسنُعلي،-1
ُ،اإلنسانيةبرنامجُدبلومُالقياداتُُ،اإلنسانيةالعالميُللمؤسساتُُاإلنساني،ُاالتحادعبدُالمحسنُعبدُاهللُالجارُاهللُالخرافي،ُمفهومُوتاريخُالعملُ-9

91ُ،ص9016ُُ،والتدريب،ُالكويتمركزُالتطويرُ
جامعةُُاالجتماعية،رسالةُماجستيرُفيُالعلومُاالجتماعية،ُكليةُالعلومُُالتطوعيُوعالقتهُبأمنُالمجتمع،ُاهلل،ُالعملمعلويُبنُعبدُالشهرانيُ-6

60ُ،ص9003ُ،العربية،ُالسعوديةنايفُ
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اإلسالمُالتزمُالناسُعلىُُمجيءوبعدُُالتضامنيُوتقديمُالخدماتُالمختلفة.ُبتكاراالنماذجُتجسدُفكرةُُو

المؤسساتُنتشرتُاإذُُبالمعروف،القيامُبأعمالُالتضامنُوالتكافلُفيُإطارُالبرُواإلحسانُواألمرُ

مساجدُوالمدارسُومنُأبرزهاُعمارةُالُاإلسالمي،الخيريةُوشملتُجميعُميادينُالخيرُفيُالمجتمعُ

ُوحفرُاآلبار.والمستشفياتُوبناءُبيوتُللحجاجُفيُمكةُُوالمعاهدُالعلمية

ُتعبدياأعطىُللتضامنُبعداُأخالقياُُثابتة،ُحيثاإلسالمُأعمالُالبرُوفقُقواعدُومبادئُإلهيةُُكماُنظ م

مةُالتيُتؤسسُللمفهومُفوردتُالعديدُمنُاآلياتُالكريُ.والدينيُكماُوضعهُفيُإطارهُالقيميُإلزاميا

نشأتُالكثيرُمنُالمواقفُفيُإطارُمفهومُالخيرُواإلحسانُوفيُضوءُهذهُالقيمُمختلفةُفوبمصطلحاتُ

كونهاُكانتُمؤسسةُتعليميةُ"ُاالجتماعيةالدينية،ُكماُأد تُالمساجدُدوراُهاما ُفيُتجسيدُفكرةُالمقاولةُ

وقضائيةُُمنُخاللُالدورُالذيُكانُيؤديهُمجموعةُمنُالمتطوعينُمنُالعلماءُُُاجتماعيةُوثقافيةُو

والمحتسبينُ،ُباإلضافةُإلىُذلكُكانتُهناكُدواوينُخاصةُللعطاءُوتقديمُالمعاشاتُللمستحقين،ُكماُ

حتياجاتهمُوظروفهمُالشخصية،ُفكانُي خصصُللكفيفُوالعاجزُاوفقُهتمامُخاصُبالضعفاءُاكانُهناكُ

لتضامنُجعلُمنُأشكالُاُماُ.1والمريضُوالمسنُمنُيقومُبرعايتهُوكانتُنفقتهمُعلىُبيتُالمال"ُ

فكانُالصحابةُُالخلق،المختلفةُسمةُمميزةُللمجتمعُاإلسالميُمؤطرةُمنُخاللُالتعاليمُاإللهيةُوسيرةُسيدُ

ماُيؤكدُعلىُأنُتاريخُُ.عليهمُالرضوانُيتنافسونُعلىُتقديمُالخدماتُومساعدةُالفقراءُفيُالسرُوالعلن

الحضارةُاإلسالميةُأس سُللكثيرُمنُالصورُالتيُت جسدُالممارسةُالتضامنيةُفيُأشكالهاُالمختلفةُولكونُ

القائمينُلقضاةُورجالُالدينُومشايخُالطوائفُهمُكانُفيهُاولةُفيُاإلسالمُهوُتاريخُتضامنيُتاريخُالد

وهيُُتأثيرية.متلكونهُمنُصورةُذهنيةُوقبولُشعبيُوقوةُلماُيُاالجتماعيةالمبادراتُواألعمالُُعلىُتأطير

ُالمجتمعُالعربيُوفيُظلُاإلجماعُتؤكدُ"ُأنُُمؤشراتُوشواهدُتاريخية

ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

101ُ،ُص1989لبنان،ُُبيروت،ُالنهضةُالعربية،ُاالجتماعيةُدارالخدمةُُحسن،ُمقدمةمحمودُ-1
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منُطبابةُوتعليمُومستشفياتُومساكن...وكلُُاالجتماعيةاإلسالميُأنتجُمؤسساتُللنفعُالعامُوالخدماتُ

ُ.1بفريضةُالصدقة"ُااللتزامُالمبادرةُأوهذهُالخدماتُقامتُعلىُ

والتيُتميزتُبسلطةُالكنيسةُ"ُفقدُسيطرتُقطاعيُاإلُوفيُالعهدأماُفيُالفترةُالتيُسبقتُالثورةُالصناعيةُ

ُالربُاحيثُكانُالدافعُاألولُلإلحسانُهوُالرغبةُفيُالحصولُعلىُرضُالمسيحيينفكرةُاإلحسانُعلىُ

زادتُمظاهرُالبرُواإلحسانُُاألخرى.ُحيثللحياةُُواالستعدادرحمتهُوتقديمُاألعمالُالصالحةُُجتالباُو

هناكُُالدين،ُفباتتللفقراءُوالمحتاجينُبشدةُفيُأوروباُمعُقوةُالكنيسةُوسطوتهاُوعلوُكلمةُرجالُ

نظامُجمعُالصدقاتُنظاماُي حترمُفيُأوروباُُواألديرةُوباتمؤسساتُلرعايةُالفقراءُملحقةُبالكنائسُ

ُ.2ـرونُوالقساوسةُوالمحاربون"بأكملهاُيشجعهُالمبشُ 

ُمنُتحوالتفيُنهايةُالقرنُالثامنُعشرُوماُشهدتهُالحضارةُالغربيةُومعُحلولُالثورةُالصناعيةُ

ُاجتماعيةظواهرُُتأفرُزُوعلىُحياةُاألفرادُوالمؤسساتُُنعكستافكريةُوُثقافيةُُجتماعية،اُقتصادية،ا

بروزُآلياتُتنمويةُتجمعُبينُالغايةُساهمتُفيُجديدةُول دتُبروزُقي مُفلسفيةُفكريةُثقافيةُجديدةُ

االجتماعيُُموضوعُالعملفظهرتُمقارباتُنظريةُوكتاباتُغربيةُحولُُ،االقتصاديةُوالهدفُاالجتماعي

ُُ-Robert Owen ((1771(أوينروبرتُويةُمبتكرةُنذكرُمنهاُاالنجليزيُوالمبادراتُالتضامنيةُكآليةُتنم

ُCharles Fourier(1779ُ-1167)))فورييهشارلُ.ُوالفرنسيُبإنجلترامؤسسُالحركةُالتعاونيةُُ(1111

           ،التنمويالمستوىُُأساسُالنجاحُفيبينُالناسُهوُُوالتعاونُاالجتماعيالعملُُأنُصاحبُفكرة

الجمعياتُوالمؤسساتُالخيريةُفيُمختلفُأنحاءُالعالمُاقتصرتُنشاطاتهاُُنتشاراساهمتُفيُُوهيُأفكار

ّوتعددتُمجاالتُالمساعدةُفتشع بتُتطورتماُلكنُسرعانُعلىُتقديمُالمساعداتُالماليةُوالعينية،ُ

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ُــــ

وجيهُ،المجتمعُالمدنيُوالدولةُفيُالتاريخُالعربي،ُبحوثُومناقشاتُالندوةُالفكريةُحولُالمجتمعُالمدنيُودورهُفيُتحقيقُالديمقراطيةُكوثرانيُُ-1
197ُ،ص9001،بيروت،لبنان9اساتُالوحدةُالعربيةُ،ط،مركزُدُر

ُ.91صُُ،مرجعُسابق،ُاإلنساني،مفهومُوتاريخُالعملُُعبدُالمحسنُعبدُاهللُالجارُاهللُالخرافي،-9

ُ
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ّللمؤسسات.ُُاالجتماعيةوالمسؤوليةُُاالجتماعيةالخدماتُوتباينتُنتيجةُلظهورُمفهومُالخدمةُ

بشكلُُجتماعاالدارةُوعلمُفيُأدبياتُاإلُجتماعيةاالمفهومُالمقاولةُُتبلورُالعصرُالحديثُفقدُشهدأماُفيُ

لواحدُوالعشرونُخاصةُمعُامعُبدايةُالقرنُُستخداماالأصبحُرائجُانتشرُفيُالثمانينياتُُوُمتكاملُحيث

بروزُنماذجُلمؤسساتُعالميةُأسستُلبروزُنوعُجديدُمنُاآللياتُالتنمويةُالقائمةُعلىُمحدداتُثقافيةُ

ُجتماعيةاالوأهدافُوغاياتُتتقاطعُمعُمفاهيمُالتطوعُوالعملُالخيريُوالخدمةُخالقيُوروحيُأذاتُطابعُ

مريكيُبيلُدرايتونُأبرزُالنماذجُنذكرُاألُواآلليات.ُومنوتختلفُمعهاُفيُالوسائلُفيُاألهدافُوالغاياتُ

Bill Drayton)ُ1296)ُمحمدُُالبلغاشياالقتصاديُ،ُجتماعياالبداعُصاحبُشركةُأشوكاُلإل

ليدُبيترُتشالُزُاإلنجليزيُو(ُ،1291ُالخدمةُللتركيُفتحُاهللُغلنُ)ُحركة،الفقراءُصاحبُبنكُ(1290ُ)يونس

Charles Lead beater)ُ1269ُ)ُدونانتالفرنسيُهنريُُوبداعيُ،إصاحبُالمدرسةُكمجتمعHenri 

Dunantُ1192-1210االنجليزيُُإلىُإضافة،ُحمرُالدوليولىُلتأسيسُالصليبُاأل(ُصاحبُالنواةُاأل

عبدُالعزيزُالنجارُُحمدأُوالمصريُ،سسُالحركةُالكشفيةمُؤُ(Baden Powell1111-1291)بادنُباولُ

صاحبُُ(Bunker Roy)ُ1291الهنديُبانكرُرويُُإلىضافةُإ،المحليةُُدخاراالصاحبُبنوكُ(1269ُ)

ُومعُاألزماتحجمُالتحوالتُالتيُعرفتهاُالمجتمعاتُُومع.ُُمُمنُحركةُحافيُالقدمينمشروعُالتعلُ 

ُاالجتماعيُاالقتصادمثلُُاالجتماعيةمفاهيمُجديدةُتعكسُفكرةُالمقاولةُُالمتكررةُبرزتُاالقتصادية

هذاُُاهتمامشهدتُتحوالُفيُأهدافُووسائلُومجالُُاالجتماعية،ُكماُالثالث،ُالريادةوالتضامني،ُالقطاعُ

التنمويُمنُكونهاُمبادراتُفرديةُبهدفُتقديمُخدماتُومساعداتُعينيةُُاالقتصاديُاالجتماعيُاالتجاه

لىُآلياتُتنمويةُتقومُعلىُالتخطيطُوالبرمجةُضمنُأسسُعلميةُومؤسساتُمهيكلةُبغرضُإتحولتُ

نتشرتُعبرُالعالمُكماُوس عتُمنُاوُُاالجتماعيةُتمؤسساتُالمقاوالوتطورتُتنموي.ُحيثُنمتُ

نتقلتُمنُالوضعُالمحليُإلىُالوضعُالوطنيُومنُالوضعُاحيثُلمجاالتُتنمويةُأخرى،ُُهتماماتهاا

وعلىُالرغمُمنُأنُالجهودُالتطوعيةُليستُ"ُُال مهيكلوُالتقليديُالفرديُإلىُالوضعُالقانونيُالمؤسسُ
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،وكانُُةُباألمرُالجديدُإالُأنهاُلمُتظهرُبصورةُمنظمةُمنُخاللُمؤسساتُتطوعيةُإالُفيُالعقودُاألخيُر

للفئاتُالمحتاجةُومعُُاالجتماعيةمقتصراُعلىُالجانبُالخيريُوتقديمُالرعايةُهدفهاُعندُبدءُإنشائهاُ

ةُمتنوعة،ُولمُتقفُهذهُالتغيراتُمرورُالوقتُتطورتُهذهُالمؤسساتُوُاكتسبتُأشكاال ُوهياكلُتنظيمي

راُجذريا ُعلىُمفاهيمُتلكُالمؤسساتُعندُحدودُالزياداتُالكميةُأوُالتنوعُفيُاألنماط،ُبلُأث رتُأيضاُتأثي

إلىُمفهومُالتنميةُومشاركةُالمجتمعاتُُاالجتماعيةحيثُتمُالتحولُمنُمفاهيمُالعملُالخيريُوالرعايةُ

ُ.1المحليةُكمنهجينُأساسيينُقادرينُعلىُتنظيمُدورُتلكُالمؤسسات"

الرئيسيُلتمويلُالمشاريعُفيُالسنواتُاألخيرةُبمؤسساتُعالميةُشكلتُالوعاءُُهانشاطُُارتبطكماُ

القيُوضمنُاألخُوالتزامهاُاستراتيجياتهاتدخلُضمنُُجتماعيةاالأصبحتُالنشاطاتُُإذُ،الخيرية

،حيثُبرزتُنماذجُوحلُالكثيرُمنُالمشكالتُُاجتماعيةفيُالمساهمةُبأنشطةُُاالجتماعيةمسؤولياتهاُ

فنجدُتجربةُبنكُالفقراءُلمحمدُيونسُصاحبُجائزةُُجتماعيةااللمؤسساتُعالميةُجس دتُأصولُالمقاولةُ

ُ(Drayton Bill)وتجربةُمؤسسةُأشوكاُلبيلُدرايتونوجماعةُالخدمةُبتركياُلفتحُاهللُكولن،ُُ،9003نوبلُ

ُما"ُُمواردهاوغيرهاُلتصبحُتمثلُبدائلُتنمويةُفيُظلُاألزماتُُالمتتاليةُُنظيرُماُتتميزُبهُُمنُقوةُ

 كما .2المتخصصة"ُُأُوت دارُفيُإطارُاألصولُالمهنيةشركةُتقليديةُأخرىُت نشُأيةمثلُجعلُمنهاُ

وكذاُُواليونسكوممُالمتحدةُمنُالمنظماتُالعالميةُكمنظمةُاألُاهتمامفيُالمدةُاألخيرةُمركزُُضحتأ

نظراُُمالياُوسياسياُفيُالمجاالتُالمرتبطةُبالتعليمُوالصحةُومساعدةُالالجئينُهاتدعموالتيُاليونيسيفُ

 البديلة.نماطُالتنمويةُحدُاألأوكونهاُُجتماعياالفيُتحقيقُالتنميةُوالرفاهُُتهاألهميُهادراكإل

ُ

ُ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ُـــــــــــ

 10،ص1229ُ،ُالقاهرة،ُمصروالسياسية،ُُاالستراتيجيةالدراساتُُالعربي،ُمركزالمجتمعُالمدنيُفيُالعالمُ،ُأمانيقنديلُ-1
16ُ،ُص9002الشروقُالدولية،ُمصرُ،ُالحليمُمكتبةبالُفقرُالمشروعاتُاالجتماعيةُومستقبلُالرأسمالية،ُترجمةُريمُعبدُُمحمد،ُعالمُيونس-9



ـــــاعي ـــــاولة الاجتمـ ــ ـــــاني                                                            املقـ ــــــل الثـ ـــــ ـــ ّالفصـ
 
ــم ثقافية وبدائل تنمويةة قيــــ  

 

132 
 

بالوجودُاإلنسانيُُارتبطتكممارسةُُاالجتماعيةاألولىُللمقاولةُُإنُاإلرهاصاتوبشكلُعامُيمكنُالقولُ

والفكريُوالثقافيُُواالجتماعيُاالقتصاديمعُالواقعُُانسجمتحيثُُمنذُالحضاراتُاإلنسانيةُالقديمة،

وحتىُالدينيُومستوىُالوعيُلمختلفُالمجتمعاتُوفيُسياقُمفاهيمُوأهدافُوغاياتُووسائلُمتجددةُ

ّ.االجتماعيةوصوالُلمفهومُالمقاولةُ
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 في المجتمع الجزائري  االجتماعية المقاولة سادسا:
ّ

حلولُعلىُوالسعيُفيُالبحثُُاالجتماعيُالتدبيروُالوقائعُالتاريخيةُعلىُأنُالممارسةُالتضامنيةُُت شير

فيُالمجتمعُالجزائريُُتمتدُعبرُجذورُتاريخيةُقديمة،ُفالطبيعةُالزراعيةُللمجتمعُللمشاكلُالمطروحةُ

العائلةُُاطارُفيقائمةُفيُجوهرهاُعلىُالعملُوممتدةُجعلتُمنهُيعيشُضمنُتجمعاتُعائليةُكبيرةُ

ُوعندُالكوارث،ُفيُمواسمُالبذرُوالحصادالمحليةُالممتدةُومنهاُبرزتُالمبادراتُالتضامنيةُبينُالعائالتُ

ومنُماُجعلُمنُنظامُالتآزرُومساعدةُالناسُلبعضهمُالبعضُجزءاُالُيتجزأُمنُحياتهمُاليوميةُالعاديةُ

األمنُُبليةُقائمةُعلىُالتضامنُفيُتوفيرةُالقكماُكانتُالحياُ،ثقافتهمُالمتراكمةُبالتجربةُوالممارسة

والكوارث.ُومعُُواالجتماعيةُقتصاديةاالخاصةُفيُأوقاتُاألزماتُمنُمأكلُُومشربُُومتطلباتُالحياةُ

منُخاللُالدعوةُالقرآنيةُإلىُالتكافلُوالتراحمُبينُُواالجتماعيةُظهورُاإلسالمُتدع متُالروحُالتضامنية

الذيُيقومُاألغنياءُبتخصيصُجزءُمنُوالزكاةُوبيتُالمالُالناسُوزادتُهذهُالقيمُبظهورُنظامُالوقفُ

سواءُعلىُمستوىُالرعايةُُواالقتصاديُاالجتماعيودورهُوممتلكاتهمُلخدمةُاألغراضُالخيريةُُثرواتهم

فقُالعامةُوترميمهاُوتسييرُممتلكاتُالق صرُوالعجزةُوغيرُذلكُمنُشؤونُأوُصيانةُالمراُاالجتماعية

ُالحياة.

منُخاللُُواالجتماعيالتضامنيُالسعيُنحوُالعملُُقيمُتثبيتالصوفيةُدورُفيُُلطرقلُكانكماُ

حيثُسعتُلتقديمُخدماتهاُألعضائهاُوللفقراءُُ،دراتُالتيُقامتُبهاُطوالُتاريخهاالخدماتُوالمبا

العلمُُلزواياُوالمساجدُكمراكزُللتعليمُوالقراءةُونشروعابريُالسبيلُوالمحتاجينُمنُخاللُفتحُاوالمحتجينُ

والثقافةُوالمحافظةُعلىُالدينُ،كماُعملتُالزواياُعلىُتوفيرُالمبيتُواألكلُوتقديمُخدماتُالتقاضيُ

للزواياُالدينيةُبشيوخهاُعلُماُج.واجُوعقودُالبيعُوالشراءُوتنظيمُاألمورُاإلداريةُبينُالمواطنينُكعقودُالُز

ُالناسُُُاقتصادياوحتىُُواجتماعياوأئمتهاُومصلحيهاُدوراُبارزاُفيُقيادةُالمجتمعُوتوجيههُدينياُ يحث 

حيثُكانُالسكانُالمحليينُيلجؤونُللوليُالصالحُعندُالضيقُوالشدةُلقضاءُُ.التعاونُوعلىُالعملُ
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ليهمُللدعاءُوتحقيقُاألمانيُ.كماُإوالتوجهُوالبركةُبفكرةُالوساطةُُواعتقادهمإيمانهمُلشدةُُُالحوائج

التفافُالناسُحولُشيوخُالزواياُالمتدهورةُعلىُالصعبةُُقتصاديةواالُاالجتماعيةساهمتُالظروفُ

ساعدةُولماُقامتُبهُمنُأدوارُتعليميةُتربويةُتوجيهيةُمُوُاحتضانلماُلقواُمنهمُمنُُالصوفيةوالطرقُ

ُاالجتماعيوالرائدُفأصبحُشيوخهاُبمثابةُالموجهُوالمرشدُ،ُبثقةُالسكانُُحظىجعلتُمنُالزواياُتُ ُودينية

ُاجتماعيماُساهمُفيُتشكيلُروحُجماعيةُأسستُلتبلورُنظامُُ،نظيرُالخدماتُالمقدمةبالمفهومُالعصريُ

ويعكسُالسلطةُالرمزيةُلشيوخُالزواياُ"ُفالقضاةُورجالُُاالجتماعيةمحليُيجسدُقيمُالروحُالتضامنيةُ

لماُيمتلكونهُمنُصورةُذهنيةُوقبولُُاالجتماعيةالدينُومشايخُالطوائفُهمُمنُأط رُالمبادراتُواألعمالُ

منُالمساجدُوالزواياُنماذجُلمؤسساتُجماعيةُتبن تُدورُالمقاوالتُُتجعلُ،ُكلهاُعوامل1شعبي"

المحليينُمعتمدةُفيُذلكُعلىُإمكانياتهاُالماديةُُلحاجاتُالسكانُاستجابتُالتضامنيةُُلب تُوُاالجتماعية

ُاحترامرجالهاُمحلُماُجعلُمنُ.علىُسلطةُكبيرةُلتوجيهُالناسيتوفرُُالمؤثروالروحيُتراثهاُالرمزيُقوةُُو

عجابُالجميعُبلُكانُهؤالءُيقدمونُالبركةُ ويقيمونُالمواثيقُوالعهودُيعقدونُالقرانُويتوسطونُللصلحُُووا 

الحاللُوالحرامُويصادقونُعلىُالبيعُوالشراءُ.كماُيعلنونُبدايةُُفصلونُبين،كماُيحددونُحقوقُالورثةُوي

المحصولُوُإخراجُالزكاةُالواجبةُُيوتحديدُفترةُالبذرُوالحرثُوجنُاألعيادُومواسمونهايةُشهرُرمضانُ

ُا.ُفتشكلُبذلكُنظامالفتاوىُويقدمونُمُبينُاألفرادُوالمهاتلفُالمحاصيل،ُوينظمونُالعالقاتُمنُمخ

روحُجماعيةُأسستُلتبلورُنظامُمعُمرورُالوقتُُواالحترام،ُوتشكلتالتنفيذُُوتشريعياُيقتضيُااجتماعي

وبمرورُُ،ويعكسُالسلطةُالرمزيةُلشيوخُالزواياُاالجتماعيةجسدُقيمُالروحُالتضامنيةُمحليُيُ ُاجتماعي

أشكالُمتعددةُللتضامنُوالتعاونُبينُاألفرادُلقضاءُالحاجاتُالجزائريُنماذجُُوالوقتُبرزتُفيُالمجتمعُ

ُفيُعمقُالمجتمعُامتدتوميزةُتضامنيةُُاجتماعيةوالمعونةُكظاهرةُوممارسةُالمشتركةُمثلُالتويزةُ

ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ُُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثُومناقشاتُالندوةُالفكريةُحولُالمجتمعُالمدنيُودورهُفيُتحقيقُالديمقراطيةُالمدنيُوالدولةُفيُالتاريخُالعربي،ُبحُوُوجيه،ُالمجتمعكوثرانيُ-1
191ُ،ص9001،بيروت،لبنان9،مركزُدراساتُالوحدةُالعربيةُ،ط
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والتآلفُلتبقىُموروثاُيعكسُروحُالتآزرُحافظتُعلىُطابعهاُُللمجتمعُالجزائريُمميزةسمةُُحتىُأضحت

والبناءُوتحضيرُالوالئمُُوالدرسُوجنيُالثمارأفرادُالمجتمعُالواحدُتظهرُخاصةُخاللُمواسمُالحصادُُبين

األسرةُلقوةُعملُمعينُكانتُُاحتاجت"ُحينماُإذُعملُيحتاجُإلىُجهدُجماعيوكلُوالمصائبُُوالكوارث

لمساعدةُاألسرةُفيُإنجازُالعملُالذيُغالباُماُواألصدقاءُتلجأُإلىُمفهومُالمعونةُحيثُيتطوعُاألقاربُ

فرادُأبينُُواالجتماعيُالتضامنيُاالبتكارفأصبحُبذلكُ.1ُيرتكزُفيُموسمُالحصادُأوُعندُبناءُبيت"ُ

المجتمعُالجزائريُي مارسُفيُجميعُالمناسباتُكمناسباتُاألفراحُواألتراحُحيثُيتقدمُالفردُباإلسهامُفيُ

غيرُساعيُألهدافُذاتيةُ،ُكماُتأخذُشكلُالمساهمةُالماديةُكماُهوُتطوعيُُأعمالُالجماعةُبشكل

نُمشاركتهمُالوجدانيةُفيُتقديمُعُلقريةُبالتعبيرحيثُيقومُأصحابُاوالوفاةُُالحالُفيُحاالتُالزواجُ

بعضهمُُاتجاهحيثُتصلُإلىُدرجةُالواجبُأوُاإللزامُاألخالقيُاُوالمساعداتُبأشكالهاُالمختلفةُالهداي

مفهومُالمعونةُإلىُكافةُالمناسباتُأينُيقدمُاألفرادُالمساعدةُفيُالجهدُوالعملُفيُكافةُُامتدكماُُالبعض،

عنُالفرحةُوالرضاُُيعبرُاحتفالياألشكالُوالمناسباتُالتيُتعيشهاُالقريةُوفيُكلُالفتراتُفيُشكلُ

تُوالكوارثُالطبيعيةُحيثُبماُيقومونُبهُ،كماُتمتدُهذهُالممارساتُإلىُفتراتُاألزماوالمشاركةُالوجدانيةُ

تلفةُفيُالُزالُيتجلىُذلكُبينُأفرادُالقرىُواألريافُمنُخاللُإحضارُكلُفردُلجزءُمنُنفسُالمادةُالمُ 

عنُتضامنهمُومشاركتهمُلأللم،ُوهوُنفسُماُيالحظُأثناءُلحظةُوفاةُأحدُاألفرادُحيثُُالكوارثُكتعبير

كماُتجسدُالتويزةُقيمةُكنُوطعامُوغيرها.ُيتشاركونُفيُتحضيرُكلُماُيحتاجهُأهلُالميتُمنُمس

الركيزةُاألساسيةُالجماعةُإذُتمثلُُاالجتماعيالقائمةُعلىُالعملُالتشاركيُوالتضامنُُاالجتماعيةالمقاولةُ

ائلُمنُخاللُتوجيههمُالناسُالجماعيُداخلُالقبيلةُأوُالقريةُيؤطرهاُويديرهاُشيوخُالقبُيلتضامناُللفعل

ُاالجتماعيةأنُفكرةُالمشاركةُُماُيؤكدُالخدماتالمبادرةُلتقديمُإلىُ

ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ُُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

17ُالمرجعُنفسهُ،صُفلسطين،رامُاهللُُهيئةُالعملُالتطوعيُالفلسطيني،ُالعملُالتطوعيُالفلسطيني،ُحسينُيحي،ُجحشان،ُجبريل-1
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أسسهاُمنُالقيمُالثقافيةُالتقليديةُُمتجذرةُفيُالثقافةُالمحليةُتستمدوالممارساتُالتعاونيةُُالتضامنية

ُاالجتماعيةمستوياتهمُومواقعهمُُباختالفلكلُأفرادُالمجتمعُُالمحلي،ُوميزةالمتأصلةُفيُالمجتمعُ

ُواالقتصادية.

ُالتضامنيةُلب تُاالجتماعيةدورُالمقاوالتُُتقمصتالتراثُالجزائريُنماذجُلمؤسساتُجماعيةُكماُعرفُ

الزواياُُفنجدلحاجاتُالسكانُالمحليينُمعتمدةُفيُذلكُعلىُإمكانياتهاُالماديةُوتراثهاُالرمزيُ،ُُاستجابتُو

يُتعليمُالجزائريينُوتكوينهمُونجاحهاُفيُذلكُلكونهاُمقاوالتُتضامنيةُفُتسعىُجاهدةُالقرآنيةُوالكتاتيب

عتمدتُتسييراُمرناُقائماُعلىُالتعاقدُبينُالمعلمُوالجماعةُاتربويةُقدمتُتعليماُمنخفضُالتكلفةُللفقراءُُو

فيُالتعليمُوالتكوينُالمهنيُللشبابُمنُخاللُُبرزُدورُالزواياُالقرآنيةُوالطرقُالصوفيةُإذالمحلية،ُ

دماجهمُفيُالحياةُالعمليةُخاصُاكتسابتشجيعُاألتباعُعلىُ ةُلدىُاألجيالُالشابة،ُالحرفُومرافقتهمُوا 

عتُأتباعهاُالشبانُعلىُالمبادراتُوخلقُمشاريعُمستقلةُلخدمةُالمجتمعُالمحلي،ُكماُأحدثُشجُ ُحيث

مستقلةُيعملُفيهاُاألتباعُبصفةُطوعيةُأوُبمقابلُلتوفيرُُاقتصاديةتُقادةُهذهُالمؤسساتُالطرقيةُنشاطا

فيُُهامساهماتُإضافةُإلىُتمويلُذاتيُمستدامُلمختلفُأنشطتهاُالروحيةُوالثقافيةُبعيداُعنُكلُوصاية.

كانُالنظامُالقضائيُحيثُُ،)الزوايا(ُإلىُمحاكمُاالجتماعيةبتحويلُمقراتهاُُاالجتماعيةحلُالنزاعاتُ

كماُكانُُ.التكاليفُللمتقاضينُوانخفاضيتسمُبالمرونةُفيُاإلجراءاتُوسرعةُتنفيذُاألحكامُُالمطبق

ُدورُأساسيُفيُتنفيذُوتجسيدُالكثيرُمنُالمشاريعُالتضامنيةُاالجتماعية.والحبوسُلممتلكاتُالوقفُ
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 مقاربة تنموية االجتماعية : المقاولةسابعا

تجاوزتُبطابعُمبتكرُُقترحُحلوالتُاالجتماعيواعادةُالتأهيلُللتجديدُُامشروعُاالجتماعيةالمقاولةُُتعتبر

منُروافدُالتنميةُُارافدُاعتبارهاُإلىالمؤقتةُالقائمةُعلىُفكرةُالصدقةُوأعمالُالخيرُُاالجتماعيةالغاياتُ

حدىُالبدائلُالمقترحةالعالميةُ نهُالُيمكنُالتعويلُفقطُأوالتنمويُاليومُعلىُُقتصادياالالواقعُُحيثُأكد،وا 

وكونُُالمطروحةُجتماعيةاالعلىُالمجهودُالحكوميُكمصدرُوحيدُلتحقيقُالتنميةُومواجهةُالمشاكلُ

كشريكُُجتماعيةاالأهميةُمشاريعُالمقاوالتُُتظهرُ،وهناالدولةُتعدُالمصدرُالوحيدُلكلُمشاريعُالتنميةُ

بةُبنكُالفقراءُبرزهاُتجُرأوهوُماُأكدتهُالعديدُمنُالتجاربُالعالميةُمهمُفيُتحقيقُالتنميةُ.ُُجتماعيا

بهدفُتحقيقُغاياتُُواالجتماعيُاالقتصاديوالذيُمزجُبينُالمجالين1273ُُُلمؤسسهُمحمدُيونس

،ُوتجربةُبيلُدرايتونُومؤسسةُأشوكاُوكذاُجماعةُالخدمةُلفتحُاهللُغولنُتضامنيةُاجتماعيةوأهدافُ

ُاعملُمؤسسيُمهيكلُيتضمنُبعدُإلىُافرديُامنُكونهاُجهدُاومنهجيُافكريُحوالعرفتُتوكلهاُنماذجُ

بذلكُمنُفكرةُتقديمُالمساعداتُالعينيةُالمؤطرةُتحتُمبدأُعملُُفانتقلت.ُاالحترافيةدخلُعالمُُاتنظيمي

ُ.والخاصشريكةُللقطاعينُالعامُآليةُتنمويةُُكونهاُإلىالخيرُوالصدقاتُوالعملُالصالحُلسدُحاجاتُآنيةُ

خروجهاُمنُإطارُُنفيُالعالمُعُاالجتماعيةاإلحصائيةُالمتوفرةُعنُواقعُالمقاولةُُؤشراتالمُحيثُتؤكد

وصوالُالممنهجُالبعدُالجماعيُالمجتمعيُالمخططُُإلىوالمبادراتُالفرديةُوالمحليةُالمؤقتةُُاالجتهادات

ُ.بماُيحتويهُمنُتنظيماتُواستراتيجياتُبعيدةُالمدىُمأسسةُالقطاعُإلى

رؤيةُدولُالعالمُفيُتحديدُمفهومُوغاياتُومحدداتُودوافعُنشاطُالمقاولةُُختالفاإذُوعلىُالرغمُمنُ

كملُالجهودُمؤسساتهاُالمختلفةُتُ حتُصبأُحيثُ،التنمويةأهميتهاُُنهاُتشتركُفيُتأكيدأُإالُاالجتماعية

ُاالقتصادوتطورُنماُُحيث .االجتماعيةالحمايةُُنطاقالحكوميةُلتوفيرُالسلعُوالخدماتُوتوسيعُ

فيُأجزاءُكثيرةُمنُُامحورياُاقتصاديُعلىُمدىُالعقودُالماضيةُليصبحُعامالُوالتضامنيُاالجتماعي

مواردُُاحتلت"فقدُأشكالُقانونيةُفيُمختلفُالبلدانُكُاالجتماعيةبالمؤسساتُُاالعترافالعالمُ،ُكماُبدأُ
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مثالُالمرتبةُالعالميةُالسادسةُبصفتهُقطاعُمستقل9011ُُُوالتضامنيُسنةُاالجتماعيُاالقتصادقطاعُ

عمالُأوفرنسا،ُوبلغُرقمُُلمانياأذاتيُمنُحيثُالقيمةُالمضافةُبعدُالوالياتُالمتحدةُواليابانُوالصينُُو

دوالرُ،ُإذُُمليار9100ُالتعاضديةُاألولىُفيُالعالمُالتيُيبلغُعددهاُثالثمائةُالتعاونياتُوالمؤسساتُ

فيُقطاعُالتأمينات،ُُ%62فيُالقطاعُالزراعي،ُُوُ%69تشكلُهذهُالتعاونياتُوالمؤسساتُنسبةُ

وف رُكماُجالُالخدماتُالمصرفيةُوالماليةُ.فيُمُ%3فيُمجالُالبيعُبالجملةُوالبيعُبالتجزئة،ُوُ%12و

91ُشغلُداخلُبلدانُمجموعةُالعشرينُُبلغُعددهاُُمنصبمليون910ُُطاعُُماُالُيقلُعنُهذاُالق

كماُأصبحتُمؤسساتُ.1ُ"ُمنُإجماليُالعمالةُ%19.2األوروبيُلوحدهُُأيُماُنسبتهُُاالتحادفيُُامليون

عبرُماُتوفرهُمنُُةالتنمويُختالالتاالتساهمُفيُتقليصُحجمُالفقرُومعالجةُُجتماعيةاالُتالمقاوال

حصائيةُبأنُأشارتُالمعطياتُاإلُحيث"ُجتماعيااللمناصبُالشغلُالدائمةُوزيادةُالرفاهُُستحداثا

ُ. 2اليدُالعاملةُالعالمية"ُإجماليفيُُُ%9.7ُالمنظماتُغيرُالربحيةُساهمتُفيُتوفيرُماُيقاربُمنُ

وبماُأصبحتُتمتلكهُمنُإمكاناتُومصادرُأصبحُلهاُدورُمحوريُفيُتحقيقُُاالجتماعيةنُالمقاولةُإ

تؤكدُالكثيرُمنُالمؤشراتُوُالتجاربُالعالميةُ"أنُُحيثالعالميُ،ُُوُالمحليالمستوىُالتنميةُعلىُ

السلبيةُالتيُخلفتهاُُاآلثاروالتضامنيُمك نُالكثيرُمنُالدولُالتغل بُعلىُبعضُُاالجتماعيُاالقتصاد

منُُ%10التضامنيةُتمثلُ"ُماُيقاربُُاالجتماعيةكماُأصبحتُهذهُالنشاطاتُ.3ُُ"9001ُأزمةُسنةُ

هاُلهذاُالنوعُُؤاألوروبيُوتخضعُمؤسسةُمنُأصلُأربعةُيتمُإنشاُاالتحادالناتجُالمحليُاإلجماليُلدولُ

ُاالقتصاديديمهاُلنماذجُالقطاعُاألوروبيُفيُتقُاالتحادذُأشارتُإحصائياتُإُ.4"ُاالقتصادمنُ

ُمنُُُ%10حوالي9007ُُفيُفرسناُسنةُُضمتاالجتماعيةُنشاطاتُالمقاولةُُأن"أوروباُفيُُاالجتماعي

ـــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

9011ُُ،ُ،ُالدراساتُالمتوسطيةُوالدولية،ُورقاتُسياسيةُوالتضامني،ُمركزاالجتماعيُُمقدم،ُاالقتصادُمنجي-1
9007ُافريل7ُُبتاريخ19133ُُالعددُُالسعودية،ُالرياض،جريدةُُمارُامنيُواقتصادي،العملُالتطوعيُاستثُالمفتح،ُهيام-9
9019ُروافدُللنشرُوالتوزيع،ُاالقتصادُالبديل،ُوالتضامني،ُسلسلةاالقتصادُاالجتماعيُُهادفي،ُمنجية-6
ُ.المرجعُوالتضامني،ُنفسُاالجتماعيُمقدم،ُاالقتصادُمنجي-9
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9009ُاألوروبيُعامُُاالتحادلتُالتعاونياتُوالجمعياتُفيُقطاعُالزراعة،ُكماُمثُ ُخارجاليدُالعاملةُ

منُُ%91ُُإلى3.7ُعملُماُيعادلُُمنصب11.199.116ُشركةُتضمُماُيقارب991691ُُُحوالي

ُاالجتماعيةوهيُمؤشراتُتبي نُالدورُالتنمويُللمقاولةُُ،األوروبيُلليدُالعاملةُاالتحادُالحجمُالكليُفي

ؤسساتُالقطاعُالتضامنيُكماُأصبحتُتوفرُم .1المهيكلُفيُأوروبا"ُُذاتُالطابعُالمؤسسُو

2ُ"فرصُعملُثالثُمراتُأكثرُمنُفرصُالقطاعُالخاصُالتقليديُبعدُاألزمةُالعالمية"ُاالجتماعي

ُاالجتماعيةتُلمؤسساتُالمقاوالُاحتضانامنُأكثرُالدولُتعتبرُالوالياتُالمتحدةُاألمريكيةُُفنجدُأن

ُالباحثعنهُُوهيُسمةُمميزةُللمجتمعُاألمريكيُحسبماُالحظهُوعبرالتضامنيةُمنذُفترةُزمنيةُبعيدةُُو

فيُكتابهُالديمقراطيةُفيُأمريكاُ(Alexis Tocqueville) ُ1101-1112ُتوكفيل"الفرنسيُ"الكسيسُديُ

نُيشاركونُفيُكثيرُمنُحينماُزارُأمريكاُفيُمنتصفُالقرنُالتاسعُعشرُوالحظُأنُاألمريكيي1161

وجمعياتُمنُكلُُاجتماعيةالجمعياتُالتيُينظمونهاُلخدمةُأغراضُمجتمعاتهمُزراعيةُوماليةُودينيةُُو

قُتوكفيلُعلىُهذاُمعتبراُأنُهذهُالجمعياتُتمثلُخاصيتينُجديدتينُفيُالمجتمعُفعلُ ُاتجاهنوعُوكلُ

التيُكانتُتسيطرُعلىُالعالمُفيُذلكُُأوروباتقدمهُبسرعةُمتفوقاُبذلكُعلىُُإلىاألمريكيُستؤديانُ

والرغبةُفيُالعملُالجماعيُالطوعيُوغيرُالطوعيُُاالجتماعيالوقتُ،ُهاتانُالخاصيتانُهماُفنُالتنظيمُ

بهاُُاالستشهاديبرزُ"بيلُغيتس"ُمؤسسُشركةُميكروسوفتُمنُأهمُالنماذجُالعالميةُالتيُيمكنُُوهناُ.

جمعيةُتطوعيةُُإلىم"ُأنُالفضلُفيُولعهُبالكومبيوترُترجعُاألماُإلىوالذيُيذكرُفيُكتابهُ"الطريقُ

بمدرسةُبمدينةُسياتلُبتحويلُإيراداتُمشروعُخيريُلشراءُأجهزةُكومبيوترُللطلبة.ُحيثُيتشكلُالقطاعُ

غيرُحكوميةُتدعمهاُمؤسساتُعالميةُأمريكاُمنُمؤسساتُخيريةُومنظماتُُاالجتماعيُفيالتضامنيُ

ُتملكهُبماُتنموياُكبيراُاقتصادياالتنمويُومؤشراُالعملُالتضامنيُُأصبحتُتشكلُنماذجُفيُإرساء

ـــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

9007ُُُُُُُُُ،مقالُصادرُنهاية9007ُاألوروبيُُاالتحادداخلُُاالجتماعيُاألوروبية،ُاالقتصادُاالجتماعيةُاالقتصاديةالجمعيةُ-1
162ُ،ص9011،جوان09ُ،العدد09ُ،معالمُاالقتصادُالتضامنيُ،مجلةُالشهابُ،المجلدُفلةُزردوميُ-9
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.ُ"إذُتشيرُالتقديراتُاإلحصائيةُالحديثةُأنُاستثماريةمنُجامعاتُومراكزُبحثيةُومستشفياتُومؤسساتُُ

هاُصناعةُقوامُإلىحسبُمجلةُ"النيوزويك"ُاألمريكيةُقدُتحولُُاالجتماعيةالمقاولةُُأوالقطاعُالثالثُ

كماُتنامتُنسبةُالتوظيفُفيهُثالثةُأضعافُمعدلُالتوظيفُفيُتسعُدولُمتقدمةُرئيسةُُتريليونُدوالر،

العالميُحيثُُاالقتصاديولمُيتباطأُهذاُالنموُبرغمُالركودُُالماضي،خاللُعقدُالتسعيناتُمنُالقرنُ

الوقتُُ،ُفي9000عامُُ%9ُنسبةُالعمالةُفيُالقطاعُغيرُالربحيُفيُالوالياتُالمتحدةُبنسبةُُارتفعت

ُ.1ُالذيُتقومُفيهُالكثيرُمنُالصناعاتُاألخرىُبتسريحُأعدادُكبيرةُمنُموظفيهاُ"ُ

أهميةُهذاُُإلىالكاتبُاألمريكيُ"كريستوفرُجنُ"ُفيُكتابهُ"تنميةُالقطاعُالثالث"ُُإليههوُماُقدُأشارُُو

نحوُالقطاعُالثالثُانهُُاالهتمامبقولهُ"ُإنُواحداُمنُأهمُاألسبابُلتوجيهُُاالقتصاديالقطاعُفيُالجانبُ

منُمجملُالنشاطُُ%10فعلىُالمستوىُالوطنيُيشكلُُاألمريكي،ُاالقتصادمنُأكبرُالقطاعاتُتنامياُفيُ

نُالمنظماتُغيرُالربحيةُفيُأإذُيوضحُفيُدراستهُُذلك،نُيكونُأكثرُمنُأتقريباُويمكنُُاالقتصادي

سهاماتهاُتتصدرُالقطاعُالماليُوقطاعُ عقدُالتسعيناتُكانتُأكثرُالقطاعاتُنمواُفيُمجالُالوظائفُوا 

ُ.2التأمينُوقطاعُالعقارات"

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

32ُُ،ص9010ُُالسعودية،،1طمحمدُبنُعبدُاهللُ،ُالقطاعُالثالثُوالفرصُالسانحة،ُرؤيةُمستقبلية،ُ،مكتبةُالملكُفهدُالوطنية،السلوميُ-1
170،صنفسُالمرجعمحمدُبنُعبدُاهللُ،ُالقطاعُالثالثُوالفرصُالسانحة،ُرؤيةُمستقبلية،ُ،السلوميُُ-9  
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والخيريُبشقيهُُالقطاعُالتضامني"ُأنُُإلىمثال9006ُُكماُتشيرُاإلحصائياتُالرسميةُالخاصةُبسنةُ

الترخيصُةُوقفيةُويتمُمؤسس69000ُمنظمةُوجمعيةُو1.119.279ُُالتبرعيُيظمُفيُإطارهُُالوقفيُو

موظفُبصفةُمليون11ُُمُفيُهذاُالقطاعُقرابةُجمعيةُتعملُفيُالقطاعُالخيريُ،ُوينتظ900ُيومياُلعدد

20ُُإلىمليارُدوالرُأمريكيُإضافة919ُُلقطاعُالثالثُ)التبرعاتُ(ُحواليدائمةُ،ُبينماُبلغتُإيراداتُا

سُساعاتُعملُأسبوعياُفيُالتطوعُخمواإلنسانيةُبواقعُُاإلغاثةُومليونُمتطوعُفيُجميعُاألعمالُالدينيةُ

فيُمجالُالمقاولة9001ُُُلسنةُكماُأوضحتُالمؤشراتُاإلحصائيةُ،1ُفيُجميعُالتخصصات"

90110ُُبلغتنُعددُالمدارسُغيرُالربحيةُبلغُفيُالوالياتُالمتحدةُاألمريكيةُ"أالتعليميةُُاالجتماعية

علىُأصولُُوتستحوذمليارُدوالر961ُُمنُالتبرعاتُالخيريةُُبمقدارُُاستفادت19901ُمدرسةُمنهاُ

2ُ"ُمليارُدوالر991ُثابتةُبقيمةُ

يكاُ"أنُعددُالصادرةُعنُمركزُدراساتُالعملُالخيريُفيُأمُرُالسنويةُالتقاريرذاتُالسياقُتشيرُُوفي

ُألف300ُماُيقاربُمنُمليونُو9003ُبلغتُفيُعامُُواالجتماعيةالمنظماتُوالمؤسساتُالتضامنيةُ

"ُأنُالقطاعُالتطوعي9003ُُكماُتبي نُمؤشراتُسنةُ،3ُُ"ُ%3ُمنظمةُوجمعيةُبزيادةُسنويةُبلغتُ

منُحجمُالعمالةُألمريكاُوحدهاُ،ُكماُبلغُُ%3.2ُمليونُشخصُأيُماُيعادل10.9ُُيوظفُأكثرُمنُ

ُإلى،ُكماُيشار9003ُُمليارُدوالرُفيُنوفمبر9.9ُُمنُُمجموعُماُمنحتهُالمنظماتُغيرُالربحيةُأكثر

.4ُدوالرُفيُكلُساعة"11.77ُبلغُالمتوسطُالحسابيُللتطوعُبماُيقارب9003ُُنهُفيُأ  

ُ

ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،9ُُُ،العدد7القانونيةُواالقتصادية،ُالمجلداالجتهادُللدراساتُُالتنموية،ُمجلةُاألنشطةدورُالقطاعُالثالثُفيُتجسيدُ بالل،ُبوجمعة-1
996ُُ،ص9011

96ُُُُُُُُ-19ص9003ُُسعودية،ُالقرىُ،ُالُأمُلألوقاف،ُجامعةالعلميةُللمؤتمرُالثانيُُالتنموية،ُالبحوثوالتجربةُُياسر،ُالغربالحورانيُ-9  
73ُ،صُمرجعُسابق،محمدُبنُعبدُاهللُ،ُالقطاعُالثالثُوالفرصُالسانحة،ُرؤيةُمستقبلية،ُ،السلوميُ-6
172ُ،ص9019،األولالعددُُالباحثُاالقتصادي،مجلةُُالقطاعُالثالثُفيُتحقيقُالتنميةُالمستدامة،ُسهام،ُدورُساري-9
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مليونُمنظمة1.3ُُمنُُكثرأُليضمتطورُالقطاعُالتضامنيُُإلى9007ُفيُحينُأشارتُبياناتُسنةُ

ُلُُُُُشكلُماُيعادي ُُاالجتماعيُماُجعلُمنُالقطاعُالتضامنيُمليارُدوالر613ُوبتبرعاتُسنويةُفاقتُ

أنُعددُ"شيرُالبياناتُاإلحصائيةُت ُُاذُ.1الوطني"ُعلىُالمستوىُاالقتصاديمنُمجملُالنشاط10ُ%ُُ

ُ.2"ُمواطن600ُمستمرُبمعدلُجمعيةُخيريةُلكلُُازديادالجمعياتُالخيريةُفيُأمريكاُفيُ

قيمةُالوقتُالذيُأنفقهُالمتطوعونُلخدمةُاألنشطةُالتنمويةُبلغُفيُعامُ"أنُُإلىُاإلحصائياتُكماُأشارت

جنبُمعُالعطاءُالخاصُأكثرُُإلىوبلغتُقيمةُوقتُالمتطوعينُجنباُُدوالر،بليون172.9ُُنحو9019ُُ

3ُ"ُ(ُمليارُدوالر167.3منُنصفُتريليونُدوالرُ)

ُوازدادتأظهرتُالمواردُالماليةُلمؤسساتُالقطاعُالثالثُتطورا9016ُُو6900ُُنماُفيُالفترةُماُبيأ

بنسبةُُاإليراداتُارتفعتحيثُُألمريكا،المحليُاإلجماليُُالناتجالعائداتُواألصولُبوتيرةُأسرعُمنُ

.ُوفيُُ%19.6ُُناتجُالمحليُاإلجماليُبنسبةمقابلُنموُالُ%69.7ُونمتُاألصولُبنسبة60.7%ُُ

منُجميعُاألجورُوالمرتباتُالمدفوعةُفيُُ%2.9ُشكلتُمؤسساتُالقطاعُالثالثُنسبة9010ُُعامُ

فيُعامُُبالمائة1.6ُناتجُالمحليُاإلجماليُالوالياتُالمتحدة،ُوبلغتُحصةُمؤسساتُالقطاعُالثالثُمنُال

9019ُ"4.  

ُ

ُ

ُ
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33ُُُالمرجع،ُصنفسُُالسانحة،الثالثُوالفرصُُاهلل،ُالقطاعمحمدُبنُعبدُالسلوميُ-1
ُاقُجديدةآفُعنوانُتحتُالمانحةُالجهات،ُملتقىُاأللمانيةُواإلدماجةُاألمريكيةُالحريةُبينُ،العالميةُالمانحةُالمؤسساتُخفاجي،ُأحمدُريهام-9

9016فيفري9مدادُالسعودية،ُ،واألبحاثُالمركزُالدوليُ،أفضلُلمستقبل  
،9ُُُ،العدد7التنمويةُ،مجلةُاالجتهادُللدراساتُالقانونيةُُواالقتصاديةُ،المجلدُاألنشطةبوجمعةُبالل،ُدورُالقطاعُالثالثُفيُتجسيدُُُ-6

999ُ،ص9011
993ُ،صالمرجعُُالتنموية،ُنفسُاألنشطةبالل،ُدورُالقطاعُالثالثُفيُتجسيدُُبوجمعة-9
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فيُالوالياتُالمتحدةُغيرُُاالجتماعيةقطاعُالمقاولةُنشاطُحجمُالنموُالذيُسجلهُُتوضحوهيُمؤشراتُ

التيُعرفهاُالعالم،ُوتعدُالشركاتُالعمالقةُفيُأمريكاُمنُأهمُُاالقتصاديةمتأثرُبالوضعيةُالماليةُواألزمةُ

،ُإضافةُلمداخيلُهذهُالمؤسساتُالخاصةُاالجتماعيمصادرُتمويلُالمؤسساتُالتضامنيةُذاتُالطابعُ

األمريكيةُلديهاُمكاتبُخيريةُداخلهاُمثلُشركةُُاالقتصاديةنُمعظمُالشركاتُأإذُ،ُعبرُمواردهاُالخاصة

ركةُصناعةُالطيرانُ"بيونغ"ُومجموعةُ"سيتيُبنك"ُوشركةُ"فورد"ُالتيُتملكُمؤسسةُ"جنرالُموتوز"ُوش

"ُوغيرهاُ،ُالكتريكموظفُكماُلهاُمكاتبُفيُعدةُدولُو"جنرال100ُُخيريةُمانحةُيعملُبهاُأكثرُمنُ

ُُها.أولوياتالنشاطُالتضامنيُاالجتماعيُضمنُحيثُوضعتُ

نظرُيُ ختلفُعنُدولُالعالمُاألخرىُإذُتفيهُالُُاالجتماعيةولةُفإنُواقعُالمقاُأماُفيُدولُأمريكاُالالتينية

تواجدُُإلىحصائياتُفتشيرُاإلُ،غيرُالرسميُاالقتصادُالستيعابنهُآليةُأعلىُُاالجتماعيُاالقتصادُإلى

مليون1.7ُُمؤسسةُتضامنيةُفيُالبرازيلُمعظمهاُتعاونياتُيعملُفيهاُأكثرُمن99000ُُكثرُمنُأ

وتوزيعُُليخالمدافيُمعالجةُعدمُالمساواةُفيُتوزيعُُاالجتماعيةشخص،ُكماُتساهمُمؤسساتُالمقاولةُ

ماُيلُمنُسكانُالبراُزُ%11األصولُوفرصُالعملُوالعملُبأجرُوالمشاركةُفيُصنعُالقرار،ُحيثُتمك نُ

ُمنظماتُومؤسساتخمسةُوعشرونُمليونُمواطنُمنُالخروجُمنُعتبةُالفقر.ُكماُساهمتُُيعادل

كانُلهاُدورُفيُتحقيقُالتنميةُالمستدامةُفُالعينية،المواردُُإلىمنُالوصولُالعادلُُاالجتماعيةالمقاولةُ

الطاقةُالمتجددةُمماُساهمُحلولُبديلةُللمشاكلُالبيئيةُمنُخاللُإعادةُالتدويرُُوُفيُتقديمعبرُالمساهمةُ

ُ.1ُفيُالحدُمنُالمخاطرُالبيئية

ُ

ُ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ُـــــــــــــــــــــــــــ

3ُُُ،ص9013،القاهرة،96التشغيل،ُالدورةدورُاالقتصادُاالجتماعيُالتضامنيُفيُزيادةُفرصُُمؤتمرُالعملُالعربي،-1
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تعاونيةُلفُأستُمائةُيبلغُعددهاُُ"إذاالقتصادُفيُالهندُتشكلُالتعاونياتُالمكونُاألساسيُلهذاُُأما

عالميا،ُولديهاُشبكةُواسعةُوأصولُُمليونُعضوُبماُيجعلُمنهاُاألكبر910ُهاُبعضويةُيبلغُحجم

الهنديُخاصةُفيُُاالقتصادفيُُواسعاُلتشغلُحيزاُلهاماُأهُ ُ،1قرية"ُألف100ُمنُُ%100وتغطيةُلنسبةُ

دخالتُالزراعيةُوالتخزينُوتسويقُاألسمدةُواإلسكانُواإلقراضُالريفيُوتوزيعُالمُ ُواالئتمانالزراعةُ

ُالصغير.

خاللُُالعامُمنلتدبيرُالشأنُفتُالمجتمعاتُالعربيةُمنذُالقدمُآلياتُتنمويةُأماُالمنطقةُالعربيةُفقدُعُر

إذُوعلىُالرغمُمنُتأخرُتشك لُُمنُالمؤسساتُالدينيةُعلىُشكلُخاص.بتأطيرُُوالمبادراتُالفرديةُ

نهُأُإالفترةُزمنيةُمتأخرةُ.ُإلىفيُالمجتمعُالعربيُبشكلهُالمعاصرُُاالجتماعيةُالمقاولةُقطاعوتنظيمُ

تندرجُضمنُقيمُاإلحسانُبأشكالُوبمفاهيمُمختلفةُمورسُوعرفُفيُالمجتمعُالعربيُمنذُفترةُزمنيةُبعيدةُ

بدويُالتقليديُمنُالُارتبطتُبطبيعةُوخصائصُالمجتمعُالعربييثار،واإلُنفاقوالتكافلُوالتضامنُواإل

تشرفُعلىُإدارةُمنُآلياتُتقليديةُومؤسساتُشعبيةُضُاالجتماعيةُوالمبادراتالمشاريعُخاللُتجسيدُ

نهُتمك نُمنُالبروزُفيُالسنواتُأُإالالخيريةُوالتضامنيةُمثلُالزواياُُوالمساجدُورجالُالدين،ُُاألعمال

المبادراتُالفرديةُغيرُتحولهُمنُُإلىعُالمدنيُ،ماُيؤشرُاألخيرةُكقطاعُمهيكلُضمنُمؤسساتُالمجتم

وفيُمنهجيةُتوزيعُالمواردُوالمداخيلُمنُشرافُعليهُفيُطريقةُتسييرهُواإلُحترافيةاالمرحلةُُإلىنتظمةُمال

حجمُُومعُ،الزكاةالوقفُوالحبوسُوكذاُصندوقُُاستثماربرزهاُأآلياتُوطرقُجديدةُلعلُُابتكارخاللُ

كآليةُتنمويةُُاالجتماعيةالتحوالتُواألزماتُالكبيرةُالتيُعرفهاُالمجتمعُالعربيُوبالنظرُلتوسعُالمقاولةُ

عددُهذهُالمنظماتُبنسبُكبيرةُُهاُومؤسساتهاُومنظماتهاُفقدُتطورفيُالدولُاألوروبيةُلهاُأسسهاُونظم

ُبُحيثُُتقدرُعددُمؤسساتُالقطاعُفيُبعضُاألقطارُالعربيةُمثلُمصرُواليمنُوتونسُوالجزائرُوالمغُر

ــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ُـــــــــــــــــــــــ

ُالتحدياتُالراهنةُوالفرص،ُللمشروعاتُالصغيرةُوالمتوسطةُفيُالدولُالعربية،ُاألعمالبيئةُُالعربية،ُالعربية،ُاألمانةالوحدةُاالقتصاديةُُمجلس-1
12ُ،ص9019القاهرةُ
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ُألف960ُب9006ُُأصدرتهُالشبكةُالعربيةُللمنظماتُاألهليةُعامُُالذيالتقريرُُإلىُالتضامنيُوفقا

فيُالوطنُالعربيُمنُاإلشرافُعلىُُاالجتماعيحيثُ"تمك نُالقطاعُالتضامني9009ُُمنظمةُفيُعامُ

مشروعُتعليمي6633ُُعلىُبناءُُدوالر،ُواإلشرافمليون193ُُمسجداُبتكلفة197996ُُبناءُماُيزيدُمنُ

109313ُمشروعُمياهُالشربُلتنميةُالريفُوكفالةُماُيقارب7132ُُُدوالر،ُوتجهيزمليون166ُُبتكلفةُ

ُ.هلمثلُهذهُالنشاطاتُوالتأخرُفيُسنُ ُاُبالرغمُمنُغيابُالتشريعُالقانونيُالمنظموهذ 1يتيم"
 اجتماعية تعالمية لمقاوال : نماذجثامنا

نماذجُفيُابتكارُُتفيُالسنواتُاألخيرةُبمؤسساتُعالميةُشكلُجتماعيةاالرتبطُُنشاطُالمقاولةُاُلقد

ُاستراتيجياتهاتدخلُضمنُُاالجتماعيةأصبحتُالنشاطاتُُحيث،ُُاجتماعيةخدماتيةُمشاريعُوتمويلُ

لكثيرُمنُالمشكالتُلُوالحلقدمتُفيُالمساهمةُبأنشطةُُاالجتماعيةضمنُمسؤولياتهاُُواألخالقيُُوالتزامها

مستوىُالتقاطعُوالتداخلُفيُالمفاهيمُبينُمؤسساتُالعملُُإلىوهناُالُبدُمنُاإلشارةُ.التنمويةُالمطروحة

معُمؤسساتُالمقاوالتُُاالجتماعيةالمؤسساتُذاتُالمسؤوليةُُوُالعملُالخيريُالتطوعيُوُاالجتماعي

كانتُالنماذجُُفإذافيُاألهدافُوالغاياتُلكنُتتباينُمعهاُفيُالرؤيةُوالمنهجيةُالمعتمدة.ُُُاالجتماعية

تستقبلُُأو(ُترصدُاالجتماعيةالخيريُالتطوعيُوذاتُالمسؤوليةُُاالجتماعياألخرىُ)مؤسساتُالعملُ

كحلقةُوصلُباستقبالُُالمواردُالماليةُمنُأجلُتوجيههاُنحوُاألغراضُالخيريةُوالتضامنيةُالتطوعية

(ُتوظفُوتستثمرُالمواردُالمخصصةُفيُاالجتماعية،ُفإنُالثانيةُ)مؤسساتُالمقاوالتُالمواردُوتوزيعها

بداعُوخلقُابتكار ُأبرزمنُولعلُ.االجتماعيةوةُلتعزيزُالثُراستثمارهاُُوفرصُواكتشافُمشاريعُجديدةُُوا 

ُنذكر:ُفيُتحقيقُالتنميةُاالجتماعيةالمؤسساتُالعالميةُالتيُجسدتُمبادئُوقيمُالمقاوالتُ

ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

االنترنت،ُدراسةُمتوفرةُعلىُشبكةُُالتطوعُالعربي،ُوالتطوعي،ُملتقىالمنظماتُغيرُالحكوميةُودورهاُفيُعولمةُالنشاطُالخيريُُ،كمالُمنصور-1

11.00ُ،ُعلىُالساعة9011ُ-01-11االطالعُُتاريخ
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بنك الفقراء محمد يونس 8-1  

المعاصرةُتجسيداُلفكرةُالمقاولةُبنكُالفقراءُمنُأبرزُالنماذجُفي1279ُُمحمدُيونسُعدُتجربةُتُ 

لمصرفُجرامينُالذيُالُيسعيُللربحُُعملمحمدُيونسُفيُتطويرُآليةُاألستاذُحيثُنجحُُ،االجتماعية

ببنغالديش.ُحيثُلمُينحصرُُفقرامحاربةُالفقرُفيُواحدةُمنُأقلُاقتصادياتُالعالمُُإلىبقدرُماُيهدفُ

نماُتعدتهُلتشملُسبعةُُفيُقطاعُالقروضُالصغيرةُعنُطريقُمصرفُجرامينُاستراتيجيتهتنفيذُ ،ُوا 

منشأةُتنمويةُغيرُربحيةُتسعيُفيُمجملهاُإلىُمحاربةُالفقرُفيُبنغالديشُوتحقيقُالتنميةُعشرةُ

وهيُالفترةُالتيُأصيبتُفيهاُبنغالديشُبمجاعةُقاسيةُبتقديمُقروض1279ُُقامُفيُعامُُاذمة.ُالمستدا

تصميمُنظامُُالستكشافبدأُمشروعا ُبحثيا 1273ُُحدىُقرىُبنغالدشُمنُمالهُالخاص.ُوفيُعامُإلفقراءُ

محافظاتُُإلىثمُامتدُالمشروعُُ"جونجُشيتا"حق قُالمشروعُنجاحا ُفيُمحافظةُُللفقراء،ُإذمصرفيُيصلحُ

،ُساهمتGrameen Bankُمصرفُجرامينُُباسمأخرى،ُبعدهاُتحولُالمشروعُإلىُمصرفُمستقلُ

مملوكةُللفقراءُمنُالمقترضين،ُُ%90ُمنُرأسُالمالُالمدفوعُبينماُكانتُالـُ%30الحكومةُفيهُبنسبةُ

جرامينُكونهُُتمي زُمصرفُحيثُ.للمقترضينُ%29للحكومةُوُ%3صارتُالنسبة9007ُُوفيُالعامُ

علىُكانُيؤكدُمحمدُيونسُُاذوتجربةُإبداعيةُتدعمُاإلبداع.ُُاجتماعيةأهدافُُذااُاقتصاديُامشروع

ُالمادي،ُوأنمهمةُبقدرُالربحُُاعتبارهاألصحابُاألعمالُُوُاهدفُاالجتماعيةضرورةُأنُتكونُالمسؤوليةُ

ُ.واالقتصاديةوليسُالماديةُُاالجتماعيةالناحيةُُإلىهدفهُالرئيسُهوُمساعدةُالناسُوالنظرُ

   8-2 مؤسسة أشوكا بيل درايتون   

هيُمنظمةُدوليةُغيرُحكوميةُأنشأهاُبيلُدرايتونُعام1210ُُتقومُعلىُفكرةُأنُكلُفردُهوُصانعُ

للتغيير.ُتسعىُإلىُتشجيعُودعمُالمبادراتُاالجتماعيةُمنُالمبدعينُوالروادُاالجتماعيينُالحاملينُ

لمشاريعُورؤيةُعبرُدعمُالتعاونُوالتواصلُالمحليُوالعالميُبينهمُمنُأجلُالتعريفُونشرُابدعاهم.ُ

تنتشرُعلىُمستوى12ُُبلد.ُلقدُكانُدرايتونُمنذُالبدايةُيؤمنُبقدرةُالمبدعينُاالجتماعيينُعلىُمواجهةُ
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التحدياتُاالجتماعيةُبإيجادُحلولُمبدعةُوخالقةُللمشاكلُالمختلفةُ"وكونهمُأفراداُلديهمُحلولُمبتكرةُ

لمشاكلُالمجتمعُاألكثرُإلحاحاُذووُرؤىُبعيدةُوواقعيونُيهتمونُبالتنفيذُالعمليُلرؤيتهم"1.حيثُتسعىُ

مؤسسةُأشوكاُإلىُتقديمُخدماتُالدعمُالمهنيُوالتقنيُواالتصاالتُإلىُالشبكةُالعالميةُلُروادُاألعمالُ

االجتماعية.ُكماُتعملُالمؤسسةُعلىُتعزيزُمفهومُريادةُاألعمالُاالجتماعيةُوودعمُأصحابُالمشاريعُ

االجتماعيةُوتزويدهمُبالمساعدةُالتقنية،ُواالستشاراتُواألجورُوالمواردُالتيُيحتاجونهاُإلحداثُأثرُ

إيجابيُعلىُالمجتمع.ُُوتحويلُالتركيزُمنُاألشكالُالتقليديةُلألعمالُالخيريةُإلىُاالستثمارُفيُمبادراتُ

 التنميةُالمستدامةُمنُخاللُتشجيعُالشراكاتُبينُالقطاعاتُاالجتماعيةُوالشركات.

 8-3 بنك االدخار المحلي ألحمد عبد العزيز النجار 

عملُالخبيرُاالقتصاديُالمصريُأحمدُالنجارُعلىُتطبيقُنظرياتهُاالقتصاديةُللنهوضُباألمةُعبرُ

1237ُنةُسُإلى1239ُمنُعامُُتجربتهاستمرتُُتعبئةُمدخراتهاُلتوظيفهاُفيُالعمليةُاإلنتاجيةُللمجتمع،

منُصغارُُسالميُللتنميةُالمحليةُيقومُبتجميعُالمدخراتإولُبنكُأُيعدُ.فيُمحافظةُالدهلقيةُبمصر

مستوىُوعيهمُماكنُتواجدهمُفيُالريفُوبمبالغُصغيرةُوبطرقُووسائلُتنسجمُُوأالفالحينُوالعمالُفيُ

شهدتُتطوراُيهاُنشطُفُالتيربعُاألوخاللُالسنواتُُالقرى.فيُمشاريعُداخلُهذهُُاستثمارهاُُووثقافتهمُ

ُإلى1236ُعام90299ُفيُالبنكُليرتفعُالعددُمنُُدخاراالوانتشاراُمتسارعاُوتضاعفُُاونمُو

نكُالبُقام.سياسيةُُألسبابتوقفُعنُالنشاطُليُ،فرعا16ُبلغتُفروعُالبنكُُاذ1237ُعام1691671ُ

قلُمنُالقطاعُأركزُنشاطهُعلىُالتجارةُمنُخاللُشراءُالسلعُوبيعهاُبسعرُُوعدمُالتعاملُبالفوائدُعلىُ

نفاقُةُعلىُاإلوالمتمثلةُفيُالقروضُالحسنةُوالتيُكانتُتركزُخاصُجتماعيةاالوتقديمُالخدماتُُالخاص،

اءباآلُالمحاكمُلمستحقيهاُمنُوصرفُالنفقاتُالتيُحكمتُبهاُمساعدةُالمحتاجينُفيُسبيل  

ــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ  

 17مرجعُسابق،ص ،األعمالالمسيرك،ُريادةُبنتُناصرُُالرحمن،ُوفاءاحمدُبنُعبدُالشميريُ-1
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.1ُُمهاتُوالزوجاتُوتحصيلُالزكاةُوتوزيعهاُعلىُالمستحقينواأل  

نهاُتبتعدُعنُالرباُفيُالمجتمعُالمصريُكُوُلقيتُقبوالحيثُتجربةُمشابهةُلتجربةُمحمدُيونسُالهذهُُتعد

نُنُالعاطلينُعكثيرُمالتحويلُكونهُساهمُفيُُاإيجابيُللمشروعُأثراعطىُأماُُبفائدة.قراضُالُتقدمُاإلُو

ونُعالةُبدالُمنُأنُيكُينمنتجُوُينصُإيجابياشخأإلىُُهموتحويلُالعملُإلىُمنتجينُوأصحابُأعمال

ُدخاراالُحسابُأحدهمانواعُمنُالحساباتُونوعينُمنُالقروضُأُةالبنكُمنُثالثُنالمجتمع.ُيتكُوعلىُ

المودعونُُيشاركحيثُُستثماراالحسابُآخرُُوُ،هذاُالحسابالُيدفعُالبنكُفائدةُعنُالودائعُفيُحيثُ

تتكونُُ.جتماعيةاالصندوقُالخدمةُُوُفيُهذاُالحسابُالبنكُفيُعائدُاستثماراتهُتبعاُلحجمُالوديعةُومدتها

يلةُهذاُالصندوقُتستخدمُحصُحيثُادُطواعيةُللبنكحصيلةُهذاُالصندوقُمنُالتبرعاتُالتيُيقدمهاُاألفُر

ن.التيُقدُتصيبُالمودعيُكتأمينُضدُالكوارث  

فوائدُويقدمُُحيثُيردُالمقترضُأصلُالمبلغُدونُأيُستثماريةاإماُقروضُغيرُُتكونالقروضُُفيُحين

شاركةُوهيُوتسمىُأيضاُقروضاُبالمُستثماريةاأوُقروضُُ،المدخرينُستخداماتالالبنكُهذهُالقروضُ

كونُهوُالضمانُالشخصيُيكادُيُوبشكلُعامُفإنُ.التيُيشاركُالبنكُالمستثمرُبهاُفيُرأسُالمال

ُستثماراونُالضمانُالوحيدُالذيُيطلبهُالبنكُللحصولُعلىُتلكُاألنواعُمنُالقروض،ُويشترطُأنُيك

:ساسيتينأيتينُالبنكُعلىُخاصُفلسفةتقومُ.ُالودائعُفيُنفسُالمنطقةُالمحليةُتحتُسمعُوبصرُاألهالي  

يكونُعلىُُأيُنموذجُتنمويُالبدُأنُيكونُمستمداُمنُالتركيبُاألصليُللمجتمعُومشتقاُمنه،ُوأنُأنُ-

يديهُاألدواتُُبصيرةُووضوحُفيُأهدافهُووعيُعميقُفيُنفسُالوقتُبخصائصُالواقع،ُوأنُتكونُفي

.التيُيستطيعُبهاُأنُيحركُالواقعُلصالحهُبطريقةُمجديةُومؤثرةُفيُالمجتمع  

ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ  

991،ص1222ُمصرُُالمصارف،ُالمالية،ُمنشأةاألسواقُوالمنشآتُُإدارةُإبراهيم،منيرُهنداويُ-1  
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جميعُأوجهُأنُالدينُيعتبرُعامالُحاسماُومحدداُللسلوك،ُومنُثمُالُينبغيُأنُنغفلُأثرهُبالنسبةُلُ-

هيُالقنطرةُالنشاطُوالمشروعات،ُوأنُالنقودُسالحُمهمُوخطيرُفيُنفسُالوقتُفيُعالقتهُبالسلوك،ُف

يمةُمنُناحيةُأخرى،ُأوُبينُالحياةُالكُرالموصلةُبينُالحاجاتُوالرغباتُمنُناحية،ُوبينُالسلعُ

.1ووسائلها  

 8-4 حركة الخدمة فتح اهلل غو لن

تركياُعامُُغولنُظهرتُفيُاهللُفتحُإسالميةُوطنيةُواجتماعيةُبقيادةُالداعيةُالتركيُمدنيةُهيُحركة

يديرهاُُدولة،110ُفيُأكثرُمنُُعبرُإدارتهاُلمدارسُوجامعاتوالتعليمُتنشطُفيُمجالُالتربية1233ُُ

الُفيُمجالُاإلعالمُواألعمُاستثماراتكماُتديرُُ،جامعة60مدرسةُو6000أتباعُالحركةُوالتيُبلغتُ

المبتكراتُُدمجبينُالعالمُاإلسالميُوالغربُومعُخلقُجسورُيؤمنُويناديُبفكرةُُالطبية.ُكانوالعياداتُ

عدادبناءُاإلنسانُُوأكدُعلىُأهميةُُاالمعاصر.ُكمالعلميةُوالتكنولوجيةُفيُالمجتمعُالمسلمُ هُتربوياُوفكرياُا 

التعليمُُخدماتُابتكاروالتيُتتحققُعبرُمنُخاللُثالثُغاياتُكبرىُهيُمحاربةُالفقرُوالجهلُوالصراعُ

يةُبدورُالنشرُوالصحفُوالمجالتُوالمهرجاناتُالثقافُاالهتماممنُخاللُواإلعالمُالواعيُالنوعيُ

ُاستقالليةىُعلُركزُكماخبرات،ُُاكتسابومنُخاللُتشجيعُالناسُومساعدتهمُعلىُُاالقتصاديةواألنشطةُ

روعاتُجُإلىُضرورةُتمويلُالمشروُ ُوُعلىُالعطاءُالذاتيُوالعملُالتطوعي.واعتمادهاُهذهُالنشاطاتُ

اتُالمجتمعُالناسُمنُمختلفُطبقُالخدميةُبروحُالعطاءُوالخدمة،ُفبدأُمنذُاأليامُاألولىُلحركتهُفيُحثُ 

اُفي مدارسُعاليةُُالتركيُعلىُالخدمةُالتطوعيةُوالمساهمةُالماليةُمنُأجلُتعليمُالشبابُتعليم اُصحيح 

اتُتقومُعلىُبدايةُالسبعينياتُشرعُمحبوُغولنُفيُتشكيلُجماعودةُماُيخلقُمجتمع اُأفضل.ُُومعُالج

لُالرئيسيُللمشاريعتبرعاتهاُالممُولتُحركةُغولنُوستكونُمنُفكرُالنورسيُوالتيُشكتعاليمهُالمستنبطةُ  

ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

مصرُُ،9،طاإلسالميةاالتحادُالدوليُللبنوكُُ،اإلسالميةجوابُحولُالبنوك100ُُسؤالُو100ُ،إبراهيمسميرُُالعزيز،ُمحمدعبدُُالنجارُاألحمد-1

102،ص1211ُ،  
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جمعُبينُاألخالقُفيُالمدارسُالثانويةُالنخبويةُوالُاالستثمارعُعلىُشجُ حيثُكانُيالمستلهمةُمنُأفكاره.ُ

ليميةُللفضيلةُةُالتعالعاملونُفيُتلكُالمدارسُينضمونُإلىُالشبكُكانُكماُ،اإلسالميةُوالمعرفةُالدنيوية

مجموعةُمنُُتقامُولنُ.ُوفيُمجالُالنشرُواإلعالمغالخدمةُالتطوعيةُالتيُدعاُلهاُُالقائمةُعلى

لتيُصارتُبتأسيسُمؤسسةُالمعلمينُوشرعتُبنشرُدوريةُشهريةُباسمُالينبوعُوا1272ُالمعلمينُعامُ

أسسُعددُمنُرجالُاألعمالُبدعمُمنُكولنُبنكُآسيا1223ُُفيُتركيا.ُوفيُعامُُالدوريةُاألعلىُمبيع ا

.وهوُبنكُبدونُفوائدُي عدُحالي اُمنُأكبرُالبنوكُالتشاركيةُفيُتركيا  

 Bill Melinda Gates :مؤسسة بيل وملندا كيتس 8-5

يونُبل93.1ُبلغتُوقفيةُبأصولُُ"بفتُنواري"وُُ"كيتسُاومليندبيلُ"مؤسسهاُُبأمريكا1227ُنشأتُعامُ

السعيُنحوُتعزيزُالرعايةُالصحيةُوالحدُمنُالفقرُوزيادةُفرصُالتعليمُ،ُعملتُمنذُنشأتهاُعلىُُ،دوالر

كماُتعملُعلىُمنحُالدعمُلمؤسساتُتهتمُُبتطويرُالقطاعُاالجتماعيُُوالتعليمُمنُخاللُتمويلُالمنحُ

منُخاللُمبادرةُُواإلنترنتأجهزةُالكومبيوترُالدراسيةُعبرُالعالمُُوتزويدُالمكتباتُفيُالدولُالفقيرةُب

كبرُالمؤسساتُأتعتبرُمنُجعلهاُماُُالمكتبةُالعالميةُوالذيُيدعمُتحولُالمكتباتُكمحركاتُللتنمية

ُالتنموي.العالميةُالخيريةُذاتُالطابعُاالستثماريُ

ُماعيةاالجتنُالمقاولةُأُوالنماذجُالواقعيةحصائيةُالمتوفرةُمنُالمؤشراتُاإلُاستخالصهنُماُيمكنُإ

ُيهُمنعلُفريتُوُلماةُالشاملةُفيُالمجاالتُالمختلفةُمنُروافدُالتنميُاورافداُمهمُاتنمويُاحتُقطاعأصب

ُاومبدعُامنتجُامنُالفردُالمستفيدُفردُانتشاره،ُليجعلوزيادةُُاستمرارهفيُُوأرباحُتساهممواردُماليةُ

والتواكلُُاالتكالُفيُتحقيقُالرفاهُبعيداُعنُروحُالمحليةُوفاعالُاالجتماعيةفيُتحقيقُالتنميةُُاومساهم

تحفيزُاألفرادُآليةُلُجتماعيةااللتصبحُبذلكُمؤسساتُالمقاولةُُويادُالسخاءُوالكرم.ُأتجودُبهُُوانتظارُما

بداعُإلفيُتحقيقُالمصالحُالعامةُللمجتمعُومحفزاُعلىُاُةمساهموالنتاجُلمنظومةُاإلُاالنضمامعلىُ

كوينُفردُفيُتُتساعدمنظومةُتربويةُ،ُويجعلُمنهاُاالجتماعيةللبحثُعنُحلولُللمشكالتُُوالسعي
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قلبُالتنميةُُفيُانشيطُاتجعلُمنهُعضُوُايجابي،ُكمارُيجابيُيشاركُفيُتحقيقُقيمةُمضافةُوتغيُ إ

لعالمُإذُوعلىُالرغمُمماُأصبحتُتمثلهُمؤسساتُالمقاولةُاالجتماعيةُفيُاقتصادياتُا.ُاالجتماعية

رؤيةُتنمويةُُاباالستشرافيةُوغيالُزالتُتعانيُمنُقصورُفيُالنظرةُُأنهاُإالُا،مهمُاتنمويُاوكونهاُشريك

انُوالتضامنُحساإلاإليثارُوُفيُالمجتمعاتُالعربيةُلهذهُالمؤسسات،ُحيثُالزالتُتندرجُضمنُمفاهيمُ

وفُتكونُمرتبطةُبظُراُماُغالبحسانُُونفاقُعلىُشكلُجمعياتُخيريةُبدافعُعملُالخيرُواإلواإل

ظرةُنحيثُتتأسسُعلىُُهوُمسجلُفيُالمجتمعاتُالغربيةُغيرُمهيكلةُعلىُعكسُماُومناسبات

ضافةُإُذاهُدقيقةُوواضحة.ُورؤيةُمنهجيةضحتُتقومُعلىُبرامجُومخططاتُأُاستشرافيةُتنموية.ُكما

لعربيُغيرُكونُاألنظمةُالتشريعيةُفيُالوطنُاُ،داريُالمحفزمشاكلُغيابُالتنظيمُالتشريعيُواإلُإلى

اقيلُالتضامنيةُمنُحيثُالعُرُاالجتماعيةمشجعةُومعرقلةُأحياناُوُبعيدةُعنُدعمُُمؤسساتُاألعمالُ

فيُمد ةُُتحدةتضامنيةُفيُالوالياتُالمُاجتماعيةدارية،ُففيُالوقتُالذيُيمكنُإنشاءُشركةُذاتُأهدافُاإل

رغبةُُإلىضافةُيستغرقُاألمرُفيُالدولُالعربيةُلمدةُقدُتتجاوزُاألشهرُ،ُهذاُباإلُ،الُتتجاوزُاليومُالواحد

ُاالجتماعيةضامنيةُداريُلموضوعُالهياكلُالتالسلطاتُفيُالسيطرةُعلىُالقطاعُومراقبتهُعبرُالتسييرُاإل

.التضامنيةُالجديدةُاالجتماعيةوهوُماُيزيدُمنُترددُالمستثمرينُفيُدعمُالمشاريعُ  
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 حقول متباينة وعالقات متداخلة  االجتماعيةالثقافة والمقاولة  :المبحث الثاني

 يدهمت

موضوعُالثقافةُفيُمفهومهاُوفيُعالقاتهاُمعُالحقولُالمعرفيةُاألخرىُمـساحةُشاسعةُمنُالنقاشُُيحتل

ُ ُزمنية ُفترة ُاألنساقُبعيدة،السوسيولوجيُمنذ ُبقية ُمع ُتشابكاتُوتفاعالتُمختلفة ُتتمظهرُوفق ُكونها

السلوكيةُُاالتجاهاتلفهمُالكثيرُمنُُامهمُات شكلُمصدُرمتكاملة.ُماُجعلهاُُاجتماعيةاألخرىُلتكوينُبنيةُ

ُالظواهرُالعديدُوتفسير ُالتضامنيُاالجتماعيةُمن ُشقها ُفي ُالمقاوالتية ُمجال ُومنها ُواالقتصادية

وفيُبلورةُوعيهمُُالمجتمعفرادُأأداةُفيُتشكيلُوتوجيهُسلوكُومواقفُُتعتبر)الثقافة(ُوكونهاُ،ُُاالجتماعي

ُ ُالشعور ُُاالجتماعيوتعزيز ُالفردية ُحالته ُمن ُالفرد ُونقل ُالعامة ُالحياة ُفي طابعهُُإلىوالمشاركة

مهاراتُقياديةُوتنظيميةُفيُُكتساباُوُهاتهماتجاوُقدراتهمُُاكتشافمنُخاللُمساعدتهمُعلىُُاالجتماعي

بمختلفُأشكالهاُنحوُخلقُالفرصُوالمبادراتُُامحوريُاُزومحفُادافعتعتبرُُواستغاللهاُكماالفرصُُاكتشاف

مناقشةُالعالقةُبينُالثقافةُفيُمفهومهاُعبرُوغاياتهاُ.ُوهوُماُسنحاولُالبحثُفيهُمنُخاللُهذاُالمبحثُ

ُ ُوفقُمقاربةُكليةُ،علىُأنُنركزُقتصاديةاكظاهرةُسوسيوُُاالجتماعيالشموليُوُالمقاوالتيةُفيُشكلها

"وشبكةُمتكاملةُمنُالنماذجُالفكريةُوالمسلكيةُالتيُتؤطرُحياةُمنُُاجزئيُاثقافيُايدانمُباعتبارهعلىُالدينُ

ينطويُتحتُلوائهُ،يمثلُثقافةُبوصفهُنمطاُمنُالمعرفةُيفرضُعلىُالمؤمنينُبهُسلسلةُمنُالمعتقداتُ

 1" نسانيواإلُاالجتماعيطارُأعمالُالفردُفيُاإلُإلىذاتُالطابعُالروحانيُتلعبُدورُالموجهُبالنسبةُ

تجسيدُمعالمُُإلىالصوفيُبكونهُيمثلُأحدُمستوياتُالتدينُالتيُتسعىُُالمنهجالتركيزُعلىُُيتمعلىُأنُ

 سالمي.ُوقيمُالدينُاإل

ُ

ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

161ُ،ص9003،ُبيروت،ُلبنان،1ُطة،ُعبدُالغنيُعماد،ُسوسيولوجياُالثقافة،ُمركزُدراساتُالوحدةُالعربيُ-1
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ُ الثقـــــــــافة

كماُأنهُمتعددةُالمصادرُوالمكوناتُتنبثقُمنُتفاعلُُوالدالالت،متعددُالمفاهيمُُاالثقافةُمصطلحُت عد

الكلُالمركبُمنُالمعارفُُ"Edward Taylor ))تمثلُعندُإدواردُتايلورُهانجدالكثيرُمنُالعناصر،ُ

اإلنسانُبوصفهُعضواُمنُالمجتمعُُأكتسبهواألعرافُوكلُماُُوالتقاليدُواألخالقوالقانونُُوالعقائدُوالفن

التيُتؤثرُفيُالفردُُاالجتماعيةوالقيمُُ''مجموعةُمنُالصفاتُالخلقيةتمثلُمالكُبنُنبيُوهيُعندُُ. 1ما''

2ُالذيُولدُفيه''وتصبحُالُشعورياُالعالقةُالتيُتربطُسلوكهُبأسلوبُالحياةُفيُالوسطُُوالدته،منذُ

ُ:ُالثقافة المقاوالتية

مُوالمعتقداتُوالتوقعاتُمجموعةُالقيُ ُإلىيشيرُ"ُامفهومُثقافةُالمقاولةُبمفهومُالمقاولةُكونهُمصطلحُيرتبط

فرادُبإيجادُالمشتركةُالتيُتعملُكدليلُموجهُللفردُينتجُمنُخاللهاُمعاييرُتؤثرُبشكلُكبيرُعلىُسلوكُاأل

بداعُفيفكارُمبتكرةُأ كماُ. 3" موالفيُرؤوسُاألُستثماراالمجالُالقطاعاتُومحاولةُتطبيقهاُفيُمجالُُوا 

دراكُالموجهةُوالمشكلةُلإلُفتراضاتواالمجموعةُالقيمُوالرموزُوالمثلُالعلياُوالمعتقداتُُإلىشيرُالمفهومُيُ 

والتقديرُوالسلوكُوالمساعدةُعلىُالتعاملُمعُمختلفُالظواهرُوالمتغيراتُتمثلُروحُالمقاولةُوالسببُ

ُنشاءُالمؤسسة.المحركُالرئيسيُإلماُيجعلُمنُالثقافةُالمقاوالتيةُُ،هائنشاإالرئيسيُوالفاعلُفيُ

بالنفسُُاإلنجاز،ُالثقةالحاجةُإلىُماُيرتبطُبالمقوماتُالشخصيةُللفردُمثلُمنهاُتشكيليهاُفُتتعددُمصادر

ُُو ُالمستقبلية ُالرؤيا ُوكذا ُوالمثابرة ُالتضحية ُُإلىإضافة فكريةُالمهاراتُوالُواإلنسانية،المهاراتُالتفاعلية

ُ ُوالتحليلية ُالمحيط ُمثل ُالبيئية ُالمقومات ُومنها ُوالتقاليدُ،الدينُسرة،كاألُجتماعياالوالتقنية ُالعادات

ُوالمؤسساتُالتعليمية.

ـــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
60ُصُبق،مرجعُساُعبدُالغنيُعماد،ُسوسيولوجياُالثقافة،-1
21ُ،ص1279ُ،ُلبنانُ،9ُُ،ُطدارُالفكرُالعربيبنُنبي،ُمشكلةُالثقافة،ُُمالك-9
ُالعدداقتصاديةُُأبحاثُالمؤسسةُاالقتصاديةُالجزائرية،ُالتغيرُفيُإدارةالثقافةُالتنظيميةُفيُُلحسن،ُدورهدارُُالدين،ُبنُبروس-6 دارية، ُ،01وا 

11ُصبسكرةُُ،9007بسكرة،ُجوانجامعةُ
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  االجتماعيةقاولة ـــــافة والمــــــــالثق 2-1

عمليةُمعقدةُقائمةُعلىُتفاعلُُاثيرُالكثيرُمنُالجدلُلكونهيُ بشكلهُالعامُموضوعُالمقاوالتيةُُأصبح

المفاهيمُاألكثرُتداوالُفيُالحقلُُالمختلفة،ُومنُوتداخلُالعديدُمنُالعواملُوالمتغيراتُذاتُالمصادر

ُقتصادياالالتنظيميُوتقديمُمقارباتُتتجاوزُالبعدُُحاولواُدراسةُجتماعاالُاءاالقتصاديُإالُأنُعلم

إلىُُاقتصاديةُبنيةُالمقاولةُأنتنطلقُمنُفكرةُيُتالمقاربةُالقائمةُللنظريةُبدائلُُووالبحثُفيُمقارباتُ

ظاهرةُسوسيوُثقافيةُلةُُومنُالمقاجعلُماُُ.وتعكسهاُجتماعيةاالتجسدُالثقافةُُجتماعيةاُظاهرةُكونها

متعددُالمداخلُوالمقارباتُوالمجاالتُالعلميةُالمتخصصةُومنهاُمجالُعلمُُاوموضوعُ،ُدةمعقُ ُقتصاديةا

الفردُالمنشئُللمؤسسةُهوُنتاجُلمؤثراتُمتعلقةُبالوسطُالذيُوأفكارُُاتجاهاتقيمُوُلكونُُ،ُجتماعاال

الثقافيُوالقيمُوالعاداتُُوسريُاألُاالجتماعيومقوماتُبيئتهُالفعليةُالتيُيتشكلُفيهاُكالمحيطُ،ُينتميُإليهُ

للمرجعيةُالثقافيةُبأبعادهاُُاانعكاساألنشطةُالمختلفةُيعدُممارسةُوأنُوالمعتقداتُالدينيةُالتيُيتبناهاُ،

منُالتآلفُمعُنشاطُُالتشكلُلدىُاألفرادُنوعُتأثيراتهاُالتيُتطبعُأنماطُالتفكيرُوالممارسةُألفرادُالمجتمعُو

عمالُالُتأتيُمنُفراغُولكنُتنبعُثقافةُريادةُاألُ"معينُعبرُتأثيرُعواملُالثقافةُالمختلفةُماُيجعلُمنُ

 1منُالمجتمعُالذيُتنشأُفيهُ"

والدوافعُتؤكدُعلىُأهميةُالمحدداتُُاألدبياتُالسوسيولوجياُالمهتمةُبموضوعُالمقاولةإنُالكثيرُمنُ

ُالسوسيوُثقافيُفيُتشكيلُالسلوكُالمقاوالتي،ُماُيؤسسُإلىُأنُمعالجةُموضوعُُلمصدرذاتُاُوالمحفزات

ُقتصادياالالبعدُُحولتمركزُيُتصورُاعتمادوفقُمقاربةُومدخلُوحيدُأوُُاختزالهالمقاوالتيةُالُيمكنُ

ُ

ُ

ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

19ُ،ص9012ُ،الرياض1ُُ،طنشرُوتوزيعُشركةُالعبيكانُ،األعمالبنتُناصرُالمسيرك،ُريادةُُالرحمن،ُوفاءاحمدُبنُعبدُُالشميري-1
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ةُالثقافيُقاربةاألخرىُومنهاُالموالمقارباتُالمداخلُالخوضُفيُمعالجةُُالمقاولةُعبرُُيجبالماديُبلُ

خاصةُبعدُعجزُالمقارباتُاألخرىُفيُتفسيرُُتعدُمنُأحدثُالنظرياتُالمفسرةُللسلوكُالمقاوالتيُالتيُ

مريكيةُُكونهاُحققتُوروبيةُواألالعواملُالحقيقيةُفيُنهوضُوتطورُالمجتمعُاليابانيُعلىُمثيالتهاُاأل

الكثيرُمنُدراكُإعدمُُأوُتجاهلكانُنتيجةُُاالقتصاديةالعجزُفيُالمقاربةُُهذا.ثقافيةُأسسُعلىنهضتهاُ

وُالمداخلُالمساهمةُفيُتفسيرُوفهمُالسلوكُالمقاوالتيُوفيُتحفيزُالنشاطُالمبدعُوتشكيلُأالعناصرُ

بمفهومهُمنهاُالمدخلُالثقافيُُ.ابتكارهاتراكماتُتؤسسُلتصوراتُتتعلقُبالمبادرةُإلنشاءُمشاريعُُو

فرُعليهُمنُبماُتتُوالشموليُلكونهاُاإلطارُالمرجعيُلكلُمظاهرُالسلوكُونمطُمعيشةُالناس،ُوأنُالثقافةُ

قوىُدافعةُومحفزةُُفيُتشكيلساهمُيرأسمالُُتمثلُإنسانيةلُتراكمُوتجربةُيتشكمؤثراتُذاتُقوةُرمزيةُفيُ

حيثُتبرزُاستعداداتُالفردُنحوُالمقاوالتية.ُُاالتجاهومشاريعُمهنيةُمعينةُمنهاُُواهتماماتلبناءُميوالتُ

الثقافيُالذيُنشأُفيهُالفردُ.ماُيشكلُلديهُُجتماعياالالمقاوالتيةُنتيجةُتأثرهاُبالمحيطُُواتجاهاتهوميوالتهُ

يشعرُبنوعُمنُالقربُوالميلُُالمعرفيُيؤسسُلنوعُمنُالثقافةُالفرعيةُيجعلُمنُالفردُمنُالتراكمُانوع

تؤديُالثقافةُبمجموعُمكوناتهاُدوراُمهماُوحاسماُ"حيثُُالعاطفيُنحوُنشاطُمعينُومنهُالنشاطُالمقاوالتي

يجابياُنحوُالمغامرةُإُاجتماعياُتجاهاانُسيادةُمفهومُالثقافةُالرياديةُيعدُأُ،كماعمالُفيُنموُريادةُاأل

التيُُقتصادياتاالنُفيُأBatman1997ُالشخصيةُويساعدُالنشاطُالرياديُويدعمهُوهوُماُيؤكدُعليهُُ

عمالُ،وهيُالثقافةُالتيُواخرُالقرنُالعشرينُُتشتركُفيُتمتعهاُبثقافةُاألأفيُُزدهارااُشهدتُنمواُو

فرادُنحوُمبادراتُريادةُاألُتجاهاتانُتوصفُبالثقافةُالرياديةُوالتيُتعدُمنُالعواملُالتيُتحددُأيمكنُ

1ُ"عمالاأل

ُ

ــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــ ُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

13ُمرجعُسابق،صُ،األعمالبنتُناصرُالمسيرك،ُريادةُُالرحمن،ُوفاءبنُعبدُُاحمدالشميريُ-1
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ماُتحملهُُإلىإنُالتصورُالثقافيُبأبعادهُالمختلفةُيرتكزُعلىُمركزيةُالبعدُالقيميُواألخالقيُإضافةُ

وتشكيلُالوعيُالمقاوالتيُالقائمُتربويةُأسريةُمحيطيةُفيُوبلورةُُالثقافةُمنُأبعادُوعاداتُوتقاليدُوأنماط

تؤكدُأنُالثقافةُهيُُافتراضيةعلىُالمبادرةُاإلبداعيةُ"إذُتتسعُالعالقةُبينُالثقافةُوالمبادرةُلتشملُثنائيةُ

والثقافةُبتشابكُُ.1وغيره"ُاجتماعياُاقتصادياهذاُالنشاطُالمحددُالرئيسيُلنمطُالنشاطُالبشريُسواءُكانُ

واإليديولوجياتُُواالتجاهات،ُالرموزُالعادات،ُالتقاليد،ُاألعراف،ُالقيم،ُالمواقفمنُأبعادهاُالمختلفةُ

الشعبيةُوغيرهاُمنُالمنتجاتُُوالشعائر،ُالطقوس،ُاللغةُوالطرائقبأنواعهُوكذاُالتراثُُجتماعيةاالُوالنظم

وبماُيحملهُمنُتراكماتُفكريةُومعرفيةُوأفكارُوشبكةُالتفاعالتُُوكلُماُيصنعهُاإلنسانالعقليةُ

والتيُتشكلُتجربةُشخصيةُأوُرأسمالُمعين،ُُاجتماعيالمجتمعيةُالمساهمةُفيُتنشئةُالفردُداخلُوسطُ

ُالحياة.ومشاريعُمعينةُفيُمختلفُمجاالتُُاماتواهتميساهمُفيُتشكيلُقوىُدافعةُومحفزةُلبناءُميوالتُ

ضمنُتفاعلهُفيُالمواقفُوالمعرفيُوالنفسيُُاالجتماعيتتشكلُوتتبلورُلدىُالفردُتدريجياُفيُإطارُنموهُ

ُتشكلُبهذاُدافعُومحفزُللمبادراتُوخلقُالفرصُترتبطُبنمطُالحياةُالكليُللمجتمعلالمختلفةُُاالجتماعية

ُاالعتبارفاعلةُدونماُاألخذُبعينُُاجتماعيةمستقرُومؤسساتُُاجتماعيقامُبناءُنُيُ أ"ُالُيمكنُكونهُ

تعكسُبالتاليُُالمبادرةالسعيُُوثقافةُأنُُوُ.2للعاداتُاإليجابيةُوالتقاليدُواألخالقُالداعمةُللمبادرةُ"ُ

كلُذلكُجعلُمنُالمختلفة.ُالمجتمعوسائطُالفردُمنُُيتعلمهامجموعةُمنُالخصائصُالذاتيةُوالمجتمعيةُ

لوجيُوالسياقُالمجتمعيُمنُالمنظورُالسوسيُواعتبارهاُوليدةُالظروفُوالخصائصُبالعواملُالثقافيةُ

وفيُتكوينُ،ُضمنيفرادُعلىُنحوُمباشرُُوالفرديُوالجماعيُيتأثرُبهاُاألبمثابةُموجهاتُعامةُللسلوكُ

ُ.فرادوقيمُاألُتجاهاتاشخصيةُالفردُوفيُماُيكتسبهُمنُمعارفُوفيُتحديدُ

ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــُـــ ـــــــــــــــــــــــــ ُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ُاألعمالالمؤتمرُالسعوديُالدوليُلجمعياتُومراكزُريادةُُتوجهاتُاجتماعيةُسلوكية،ُعبدُالسالمُ،ثقافةُالمبادرةالدويبيُبشيرُُ-1
9019ُالرياض،السعودية،سبتمبر،

119ُ،ص9011ُ،ُقطر،1،طالعالقاتُالعربيةُوالدوليةُاإلمام،ُمنتدىترجمةُمعينُُ،فوكوياما،ُالثقةُفرانسيس-9

ُ
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تحليلُُالكثيرُمنُالعلماءُالذينُحاولواُبحاثألاإلشارةُُإلىُيحيلناالبحثُفيُالمقاربةُالثقافيةُللمقاولةُإنُ

بداعُ مثالُُحاولُُفنجدُماكسُفيبرُُ.المختلفةُوالثقافةُبمكوناتهاتلكُالعالقةُبينُالمقاولةُكممارسةُوا 

وبماُترسمهُمنُسلوكُضمنُإطارُاُتحملهُمنُقواعدُأخالقيةُقيميةُتحليلُالعالقةُبينُالعواملُالدينيةُوبم

العملُُُإلىتحملُقيماُأخالقيةُتدعوُُالبروتستانتيةاُفيُبروزُالرأسمالية،ُكونُالقيمُالدينيةُثقافيُودوره

ُانطالقاُوالجدُوالتقشفُوغيرهاُمنُالسلوكاتُوالمواصفاتُالتيُتحققُالتطورُوالتنميةُ،ُإذُأسسُلفكرته

ُانطالقاإحصائيةُتفسرُتلكُالمساحاتُالموجودةُبينُالمجتمعاتُاألوروبيةُُمنُدالئلُومقارناتُومؤشرات

وثيقاُبتأثيرُالقيمُُُارتباطامنُالتبايناتُالعقائديةُبينهاُليستخلصُفيُالنهايةُأنُالمقاولةُواإلبداعُُترتبطُ

لدىُالفردُيةُالسلوكيُنحوُالمقاوالتُاالتجاهمحفزاتُذاتيةُفيُتكوينُُأوالثقافيةُالدينيةُكمواردُودوافعُ

جديدةُبماُتحملهُمنُمخاطرةُ.ُوهناُنجدُ"إنُالبعدُالثقافيُبمكوناتهُالمختلفةُيعدُالمنشأُوالمبدعُلفكرةُ

المقاولينُفيُمجتمعُماُمحفزُوموجهُبالثقافةُالسائدةُُالمقاوالتية،ُفنشاطالوعاءُالذيُتصبُفيهُالعاداتُ

فاعلةُُكاريزميةاإلبداعيُحسبُفيبرُيتطلبُشخصيةُ.وُأنُنجاحُالفكرةُالمقاوالتيةُذاتُالطابع1ُُفيه"ُ

ُ.الميلُالمقاوالتيُأوماُيدللُعلىُأنُُفكرةُاإلبداعُوالمبادرةُتعدُفكرةُمحوريةُفيُفهمُالسلوكُُذاتُتأثير

فيهُالمؤشراتُُالتيُتتأثرُبالواقعُاالجتماعيُوتتمظهرُالقطاعاتُأهمالمقاولةُمنُحقلُجعلُيماُُوهو

أحداثُُمنُمحيطهُفيُجرييُبماُبتأثرُاجتماعيُوسطُعنُلمجتمعُمعينُكونهاُ"عبارةُالسوسويولوجية

ُأنُبذلكُلالقتناعُيكفيُو .ومتميزفريدُُككيانُصميمهُفيُتدخلُالتيُالمعطياتُبتغيرُريتغيُ ُوُووقائع،

ُهوُالحالُكماُورثته،ُإلىُأوُاألكبرُابنهُإلىُصاحبهاُمنُالمقاولةُملكيةتنتقلُُعندماُبحدثُماُإلىُننظر

2ُواقعُالمقاولة"ُفيُجديدةُحقائقُتظهرُحيثُالشركات،ُمنُللعديدُبالنسبة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

62ُُصمرجعُسابقُ،ُمحمدُعليُعقلة،ُالرأسمالية،ُترجمةوالروحُُروتستانتيةبالخالقُاألُماكسُفيبر،-1

 7،ص5010القاهرة  ، 1،طدار الفجر للنشر والتوزيع الصناعي، تماعاالج مديحة، علم احمد عبادة-9

ُ
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ثقافيةُالمميزةُُفيُأنُالعواملُالسوسيوُ(Brigitte Bergerُ)بيرجر"ُُ"بريجيتليهُإوهوُنفسُماُتوصلتُ

ُاالجتماعيةُارسةُالمقاوالتيةُلكونُالمتغيراتفشلُالممُأونجاحُُاألساسيةُفيلمجتمعُماُتعتبرُالمحدداتُ

تتفاعلُلتشكيلُالسلوكُاإلنسانيُوالذيُُقيمُثقافيةماُيحملهُالمجتمعُمنُوالثقافيةُوالقيميةُواألخالقيةُوب

وتضيفُبيرجر"ُإنُاكتسابُالمقاولُلصفةُالمنظمُُمقاوالتية.ُاوروحخاللهُحالةُذهنيةُيشكلُالفردُمنُ

نماُمرهونةُبعواملُأخرىُتتمثلُفيُالخبرةُُالمبادرةُوالمخاطرةوروحُ ليستُمرهونةُبنوعيةُالتعليمُفقطُوا 

وفيُقيمُومعاييرُُوالمبادرات،المقيدُللنشاطُُأوالعامُالمشجعُُاالجتماعيعمليةُالمكتسبةُوفيُالنظامُال

المشجعةُُغيرُأوفيُالمجتمعُالكامنةُفيُثقافةُالمجتمعُذاتهُالمشجعةُُاالجتماعيةالمكانةُُاكتساب

1ُلإلنجاز"

والمؤثرةُفيُ الجديدة عنُالعواملُمنُالباحثينُالذينُبحثوا)ُ(Hofstede Geertكماُيعدُ"جيرتُهوفستيد"

التيُأغفلتهاُالدراساتُالسابقة،ُوهيُالعالقةُبينُالثقافةُوالقيمُأوُالمعاييرُوالمعتقداتُمنُجهةُُُالتطور

القيمُوالعاداتُفيُسلوكُاألطرُالتابعةُُتشغلهكشفُعنُالدورُالذيُوال،ُوالمقاولةُكتنظيمُمنُجهةُثانيةُ

ذاتُالفروعُالمنتشرةُفيُالعالم،ُمؤكداُفيُنهايةُالمطافُأنُالثقافةُالكونيةُُللمقاولةُغيرIBMُُلشركةُ

ُواالرتقاءمستوىُاألداءُطالبةُبإدماجهاُوتوظيفهاُلتحسينُقادرةُعلىُإلغاءُمقوماتُالثقافةُالوطنية،ُبلُم

ُُ.بمناخُالشغل

فيُدراسةُلهماُُحولُالعواملُالثقافيةُُالمؤثرةُُ(Tounèsو  (Assala2007توصلُكلُمنُُاالتجاهنفسُُوفي

ُفيُفهمُالسلوكُالمقاوالتيُفيُالجزائرُنُالبيئةُالثقافيةُكانُلهاُدورأُإلىفيُالمقاولينُالجزائريينُ

ثقافيةُقويةُُانُهناكُقيموأُ،الجزائريُبالمجتمعأنُظهورُالمقاولينُهوُمصبوغُبالتأثيرُالثقافيُالخاصُُو

ُ.تصنعُالسلوكاتُالتسييريةُللمقاولُالجزائري

ــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1ُ،ص1221ُالدارُالدوليةُللنشرُوالتوزيعُ،مصر،ُبريجيتُبيرجيرُ،ثقافةُتنظيمُالعملُ،ترجمةُمحمدُمصطفىُغنيم،ُ-1

https://www.maghress.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
https://www.maghress.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
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ُاالتجاهُنحوتأكيدُالعالقةُبينُالثقافةُالوطنيةُوالرغبةُفيُُإلى(ُفيُدراسةُله9007ُكماُتوصلُ)بورقيبةُ

ُوابتكارنُعمليةُإنشاءُأماُيؤكدُُالمقاوالتيةُ،ُومدىُتأثيرُالعواملُالثقافيةُعلىُالسلوكُوالروحُالمقاوالتية.

والمصادرُُفاعلُالعديدُمنُالعواملُوالدوافعتُمؤسسةُجديدةُعمليةُمركبةُومعقدةُتتداخلُفيُفهمها

عمليةُإنشاءُمؤسسةُجديدةُهيُظاهرةُتتشكلُعبرُالتأثيرُوأنُ"ُالمرجعياتُالمختلفة.ُافزُذاتوالحُو

والتفاعلُالمتبادلُللعديدُمنُالعواملُالمختلفةُمنهاُاألفكارُالمستنبطةُمنُالقيمُالدينيةُالثقافيةُوالتقاليدُ

1ُوغيرها"

 Wiklund-Davidsson1997)،)(Shapiro A et Sokol 1982)إنُالكثيرُمنُالدراساتُ

، Jackson J et Reynolds G 1994))ُ،(5005Hayton, George, Zahra(،)1221HERNANDEZ, 

Émile-Michel)ُُ(9003Olid Piriou) ُ(،9007)محمدُبشيرAssala2007)  وTounès،)ُُبورقيبة(

(،ُ ( Brigitte Bergerُ1221ُُ)renard sain Saulieu1990(ُ)1299ُُ(،ُ)ماكسُفيبر9007

(HOFSTEDE GEERT1994(،ُ)1221ُTRIBOU Gary،ُ)( Régie moreau2004)،(ُبدراوي

 DRUKER peter1985))،(PHILIPE D'IRIBARNE1997)(،1226ُهنيُحمدأ(،ُ)9019سفيان

تكوينُوبلورةُتصورُمفاهيميُوبناءُدتُعلىُالطابعُالثقافيُلفكرةُالمقاولةُبمختلفُأشكالها،ُوأنُأكُ 

لوجيُبطريقةُتدريجيةُبالنظرُللنموُالسوسيُونحوُفكرةُالمقاولةُتتشكلُوايجابيةُوميولُذاتُقبولُُاتجاهات

المصادرُالتيُتنموُوتتشكلُفيهاُمعالمُشخصيةُالفردُُأومختلفُالفضاءاتُُوتحتُتأثيرمعرفيُللفردُوال

 تشكلُلديهُماُيمكنُوالتيالذاتيُناهُأوأثناءُتكوينُُاالجتماعيةعبرُتفاعالتهُالمختلفةُأثناءُتنشئتهُ

ُ

ُ
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 -Alain Fayolle, Entrepreneuriat, Dunod, Paris, 2004, p 29.1 
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درُومحدداتُمختلفةُتساهمُفيُمصاُوتراكماتُذاتمواردُلديهُشكلُيصبحُوالذيُيُرأسُالمالبُتسميته

بالمجتمعُوظاهرةُُفيُاساسهُرتبطيُموقففكرةُالمشروعُالمقاوالتي.ُوأنُالمقاوالتيةُبأشكالهاُالمختلفةُُبروز

ُ"ُعلىُحدُُابحثُاجتماعياُالكونهاُ"حدثُوالثقافيةُالمختلفةُاالجتماعيةالُيمكنُفهمهاُبمعزلُعنُالتشابكاتُ

تشجعُالسلوكاتُالرياديةُتساعدُالثقافةُالتيُُ"حيثُأن.Marcel maussُاألنثروبولوجيُالفرنسيُُتعبير

لُفانُالثقافاتُالتيُتدعمُبوفيُالمقاُجذريةُفيُالمجتمعُبتكاراتاُمكانيةُحدوثُتغيراتُوعلىُالترويجُإل

نُتنتشرُمنهاُسلوكاتُأحداثُالمستقبليةُالُنتوقعُوالرقابةُوالسيطرةُعلىُاألُنصياعواالمفاهيمُالتقليدُ

عمالُوتحفيزُتتطلبُالثقافةُالرياديةُتشجيعُممارسةُريادةُاألُأكثروبوضوحُُبداع،التحملُوالمخاطرةُواإل

ُ.  1"عمالتعلمُمبادئُريادةُاألُالمجتمعُعبر

تدريجياُُُيميُأخالقيُلفكرةُالمقاولةُتتشكلماُيؤسسُعلىُأنُتكوينُوبناءُتصورُمفاهيميُفكريُوحتىُق

أنُموضوعُالمقاولةُأضحىُيشكلُمادةُللنقاشُوُالمصادرُالمختلفةُ.ُأوتحتُتأثيرُمختلفُالفضاءاتُ

نظريةُعديدةُذاتُمداخلُاقتصاديةُُواتجاهاتمنُالدراساتُالتيُتناولتهُمنُمقارباتُُوموضوعاُللكثير

هذهُالظاهرةُالمعقدةُ،كونهاُلمُتعدُوتفسيرُوثقافيةُبلُوحتىُبسيكولوجيةُبهدفُتحليلُوفهمُسوسيولوجيةُ

عبرُتفاعلُمجموعةُعواملُمنهاُُمرجعيتهاتستمدُُصارتهيكليُوتنظيميُبلُماديُُقتصادياذاتُبعدُ

ُُجتماعيةاالوالقيمُالثقافيةُوالدينيةُُواالتجاهاتومنهاُماُهوُسوسيوُثقافيُكطبيعةُالتقاليدُُقتصادياماُهوُ

 .يؤثرُويتأثرُبمعطياتُمجتمعهُيتفاعلُجتماعياالسائدة،ُلكونُالمقاولُالمبدعُللفكرةُهوُفيُالنهايةُكائنُ

والمبادرةُبكلُأشكالهاُعمليةُمعقدةُومرك بةُتتداخلُفيهاُُكارتاالبُسبقُأنُمماُاستخالصهُماُيمكننُوأ

 كمنطلقُلتأسيسُالكثيرُمنُالتشابكاتُوالترابطاتُواالقتصاديةوالثقافيةُُاالجتماعيةالكثيرُمنُالعواملُ
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 17مرجعُسابق،صُ،األعمالبنتُناصرُالمسيرك،ُريادةُُالرحمن،ُوفاءبنُعبدُُاحمدالشميريُ-1
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"ذلكُألنُكثيراُمنُتصرفاتناُاليوميةُتستظلُوتستهديُُوالجهودُالتيُتسعىُإلشباعُالحاجاتُالبشرية

ُأوُنشاطعملُُأيحيثُالُيخلوُ.1"اليوميةُجتماعيةاالبمعاييرُثقافيةُهذاُماُنالحظهُفيُسياقُتفاعالتناُ

 .اجتماعيةُومنُمرجعياتُثقافيةُ

يكشفُعنُتعددُمجاالتهاُُمفاهيمها،ُكماعنُتعددُفيُُيقةُلموضوعُالمقاوالتيةُيكشفالدقُالدراسةُنإ

.ُإذُظهرتُمفاهيمُوأشكالُمتعددةُللمقاولةُتستندُعلىُالممارسةُوآلياتهاوأهدافهاُوغاياتهاُوحتىُوسائلهاُ

التضامنيُضمنُفضاءُثقافيُُوالبعدُاإلنسانيُأخرىُمنُالمقاولةُتستندُعلىُُكماُبرزتُأشكاالُ،المادية

والتيُتعدُشكالُمنُُاالجتماعيةوكممارسةُعرفتهاُالمجتمعاتُالتقليديةُمنذُالقديمُكالمقاولةُُاجتماعي

ُ،االجتماعيلُيماالرستفاعلُللكثيرُمنُأشكالُالمقاولةُالُيمكنُفهمهاُبعيداُعنُالمقاربةُالثقافيةُضمنُ

ُ.والروحيُوغيرهاُالثقافي،ُالرمزي

فيُُامتزايدُااهتماموضمنُسياقُانثروبولوجيُثقافيُأصبحتُتشكلُةُتنمويةُكآليُاالجتماعيةُنُالمقاولةإ

األهليةُُللبنياتُاالجتماعينظرُعلماءُُإذُأدبياتُالعديدُمنُالتخصصاتُالعلميةُوالمقارباتُالنظرية.

رأسُالمالُبأشكالهُُوضمنُمفهومُاالجتماعيوالتغيرُالتطورُُفيُاطاروالمنظماتُغيرُالهادفةُللربحُ

(ُوالطقوسُوغيرهااألعرافُُوالتقاليدُُ،الروحي،ُالرمزي،ُاضافةُالىالدينيُ،الثقافيُاالجتماعيُ،ُالمختلفةُ)

صمويلُهنتغتونُُفوكوياما،فرانسيسُُ)روبرتُبوتنام،ُبييرُبورديو،ُاجتماعيةُتحوالتودورهُفيُتحقيقُ

هميةُالعملُألُاالقتصادفيُحينُُيشيرُعلماءُُباتريكُكيلي(ُ،ُ،الكسيسُديُتوكفيلُ،جيمسُكولمان،

التضامنيُفيُتحقيقُالتنميةُكونهُقطاعاُصاعداُوأحدُالبدائلُالتنمويةُالمتوفرةُأصبحُيسمىُُاالجتماعي

 Eleanorُ(،)الينورُبراونHarold wolozin1985)والخاصُمُالقطاعُالثالثُإضافةُللقطاعينُالعا

Braun1227كاكوليُروي(،)Kako li Royُُوسوزانُزيميكsuzan zymic9000ُ()ُJeremy rifikin1995)ُُُ

ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  48،ص1112،لبنان ، 0،ط للترجمة،علم االجتماع ،ترجمة فايز الصياغ المنظمة العربية  أنتوني غدنز  -1
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فيُإطارُالبرُواإلحسانُواألمرُُاالجتماعيةالبعدُالدينيُلموضوعُالمقاولةُُإلىكماُيشيرُعلماءُالدينُ

ُ.إليهوالسعيُبالمعروفُوعملُالخيرُ

بالوجودُاإلنسانيُُارتبطتللموضوعُبكونهُممارسةُإنسانيةُُاألنثروبولوجيانُفيُُوفيُحينُينظرُالمختص

ُُوالوسائل.عبرُالحضاراتُالقديمةُشهدتُبمرورُالوقتُتحوالتُكبيرةُفيُالمفهومُوالغاياتُ

،ُاالجتماعيةُ،التعليمية،ُالثقافيةيشملُكلُميادينُالحياةُُابهذاُالشكلُأضحتُمفهومُالمقاولةُاالجتماعيةُو

مُمضافةُداخلُالنسقُنُكلُفكرةُتقومُعلىُإبداعُقيُ أُإلىُللقولُماُيؤسسُ.وغيرهاالبيئيةُُوُالصحية

علىُُللتنميةُيرتكزجديدُُشكلُبناءُجلأتسعىُمنُوالتيُنُيصطلحُعليهاُمقاولةُأيمكنُُاالجتماعي

فيُالمجتمعاتُومنهاُالمجتمعُالجزائريُُمورستغيرُالربحيةُالتيُللمبادراتُوالنشاطاتُُالتاريخُاالنساني

شباعُحاجات،ُُإلىالذيُمارسهاُعبرُالعديدُمنُالنماذجُالبسيطةُالهادفةُ تقديمُإضافةُوحلُمشاكلُوا 

ُ،والدينيةُواالقتصاديةُاالجتماعيةولعلُنموذجُالتويزةُمثالُكهيئةُتمارسُنشاطاتُتنظيميةُلشؤونُالقريةُ

التكفلُبطالبيُالعلمُفيُُمعاألطفالُاللغةُالعربيةُُوالقرآنُوالحديثُنظامُالكتاتيبُالخاصُبتعليمُُوكذا

نموذجُللمقاولةُُوالحبوسُراضيُالوقفأكماُجسدتُُجوانبُاإلعاشةُوتخصيصُنصيبُمنُالمالُلهؤالء.

المحاكمُالقضائيةُُإلىُوالمساكين،ُإضافةوكيفُكانتُتستغلُفيُتوزيعُمداخلهاُعلىُالفقراءُُاالجتماعية

التيُكانتُتقدمُخدماتُقضائيةُبالمجانُوبأخفُاإلجراءات،ُوكلهاُنماذجُأسستُلمقاولةُذاتُطابعُ

التُالتيُحجمُالتحُوُثقافي،ُومعُاجتماعيُمحليضمنُسياقُُينالمحليُللسكانخدماتُُاجتماعيُقدمت

يرُالمجتمعيُتهتمُبقضاياُترتبطُتسايرُالتغبشكلُجديدُُاجتماعيةبرزتُمقاوالتُُعرفهاُالمجتمعُاإلنساني

ُبالبيئةُوالتعليمُوالتكنولوجياُوغيرها.ُُ

حاولتُُواألبحاثُالتيتؤكدهُالكثيرُمنُالدراساتُُُاالجتماعيةالبحثُفيُالمقاربةُالثقافيةُللمقاولةُُكماُأن

تعدُبأشكالهاُومفاهيمهاُالمختلفةُُاالجتماعيةنُالمقاولةُأوالتيُترىُُتلكُالعالقة،وتفسيرُُتحليلُوفهمُ

التراكماتُالثقافيةُومعاييرُالمجتمعُمنُوالذيُيتضمنُمجموعةُُاالجتماعيمؤشراُمنُمؤشراتُرأسُالمالُ
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التقاليدُبينُاألفرادُوعلىُتهيئةُالبيئةُالصالحةُلتحقيقُُواحترامتعزيزُالثقةُوعلىُدورهُالمحوريُفيُُ،وقيمه

دراسةُُإلىمنُأبرزُهذهُالدراساتُنشيرُ،ُوُالمدنيةُاالجتماعيةمأسسةُالعملُالجمعيُعبرُإحياءُالشبكاتُ

ُ.ديُتوكفيلوُُفوكوياماُفرانسيسُروبرتُبوتنامُ،كلُمنُ

منُبينُأنُُإلى"1226ُالمقارنةُبينُشمالُوجنوبُايطالياُُفيُدراسةُلهُعندروبرتُبوتنامُتوصلُُحيث

منُُعريقةلتقاليدُُامتالكههوُعلىُالجنوبُُواقتصادياسياسياُُااليطاليُيتفوقالشمالُُالعواملُالتيُجعلت

المشاركةُالمدنيةُوالتيُتجسدتُفيُالمستوياتُالعاليةُمنُالمشاركةُفيُالنواديُوالجمعياتُحيثُ

ُمجموعةُمنُالقيمُاإليجابيةوتبلورُُ،ُوُالتيُساهمتُفيُتكوينبينُافرادُالمجتمعاونُالتطوعيةُوأنماطُالتع

رأسُالمالُفرادُعلىُالمشاركةُوالسعيُنحوُشؤونُالمجتمعُوالتيُشكلتُتدريجياُعلىُغرارُتشجيعُاأل

عرقيةُُأويتكونُبينُمجموعةُتشتركُفيُرابطةُدينيةُُأحدهماصنفينُُإلىوالذيُصنفهُُاالجتماعي

فيُحينُيتكونُالنوعُ،ُهاُوباقيُالمجتمعُئشيوعُعدمُالثقةُبينُأعضاُإلىحيثُيؤديُهذاُالنوعُُواجتماعية

الطوعيُفيهاُُاالنضمامقويةُتتميزُعالقاتهاُبالتعقيدُوالتشعبُحيثُُاجتماعيةالثانيُمنُجماعاتُ

ُ.1"كةُفيُالحياةُالعامةالمشاُرُإلىمنُالثقةُالمجتمعيةُتدفعُهؤالءُُالمؤسساتُالمجتمعُالمدنيُيولدُنوع

حاولُمنُخاللهاُُوالتي9000ُليهُفيُالدراسةُالثانيةُعنُالديمقراطيةُفيُأمريكاُإوهوُنفسُماُتوصلُ

مؤشراتُالديمقراطيةُوالعضويةُفيُالتنظيماتُالمدنيةُفيُالوالياتُالمتحدةُوتوصلُُانخفاضمعرفةُسببُ

ُاالجتماعيتراجعُمعدالتُالثقةُالمجتمعيةُوهيُجوهرُرأسُالمالُُإلىنُالسببُوراءُذلكُيعودُأ"ُإلى

التيُُاجتماعيةالتيُتنموُضمنُشبكةُُاالجتماعيةمجموعةُالعالقاتُوالروابطُُإلىيشيرُحسبهُالذيُ

يتشكلُضمنُالتفاعالتُُوُمجموعةُالقيمُوالمعاييرُواألعرافُوالمبادئُُوالتراكماتُالثقافيةُتحكمها

 التيُتضمنتُوالقيمُالدينيةُاالجتماعيةواألبنيةُُوالتنظيماتُالجمعويةُاالجتماعيةوالتنشئةُُاألسرية

ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــ ُـــــــــــــــــــــــــــــــــ

سلسلةُأبحاثُُ-دراسةُحالةُللجمعياتُاألهليةُفيُمصرُ-ُاالجتماعي,ُدورُالمجتمعُالمدنيُفيُتكوينُرأسُالمالُانجيُُعبدُالحميدُمحمد-1
19ُمُ,ُص9010واإلجتماعيُاالقتصاديودراسات,ُالعددُاألول,ُالقاهرة,ُالمركزُالمصريُللحقوقُ
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يةُبينُأعضاءُالجماعةُكلهاُقيمُتمثلُمواردُتساهمُفيُتكوينُالفضائلُالمدنُوُاالجتماعي،فكرةُالتكافلُ

1ُاألفرادُللعملُمعا"ُُوالتيُتدفعالمبادئُالمتعلقةُبالعملُالمشتركُومجوعةُمنُ

مُقيُ يساهمُفيُتكوينُبمكوناتهُالمختلفةُُاالجتماعينُرأسُالمالُأ"ُفوكوُيامايرىُ"فرانسيسُُحينُفي

منُضنتقلُتُاجتماعيةفضائلُُتشكلتصبحُالعملُالمشتركُبينُاألفرادُفيُإطارُالمجتمعُالمدنيُوالتيُ

نُالوالياتُأُوهناُيرىُعلىُشكلُتدريجي.ُاالجتماعيةعبرُقنواتُالتنشئةُُالتفاعالتُالثقافيةُبينُاألجيال

اميكيةُالمجتمعُالمدنيُطورُودينتُفيُتمالقويةُالتيُساهُاالجتماعيةالعديدُمنُالبنىُُامتلكتالمتحدةُ

غنيُومستوىُكبيرُمنُالثقةُبينُاألفرادُيول دُُاجتماعيأنُوجودُرأسُمالُ"كماُيؤكدُعلىُ.األمريكيُ

لىالمؤسساتُالطوعيةُُوُإلىُاالنتماءقويةُنحوُوجودُُميوال نوعُمنُالتالحمُوالتماسكُوالتضامنُوهوُماُُا 

تطوعيةُذاتُطابعُتكافليُوُفيُُاجتماعيةنُبشكلُعفويُمندفعُلمنظماتُياألمريكيُوانتماءتأسيسُُيفسر

حيثُيساهمُاألمريكيونُبمبالغُكبيرةُلصالحُالمؤسساتُالخيرية،ُماُ ،2"ُاالجتماعيةمختلفُالمجاالتُ

سُالمالُأونهضُبواسطتهُ.وتتمثلُأهميةُُرُاالجتماعيبرأسُالمالُُارتبطيعنيُأنُالمجتمعُالمدنيُ

بمفاهيمُالعملُالجماعيُوتطويرُالهوياتُُاالجتماعيأنهُُ"يزودُالبناءُُافوكوُيامحسبُُاالجتماعي

وتزويدُالجماعاتُبمفاهيمُتروجُللعملُالمدنيُ،كماُيمنحُاألفرادُُاالجتماعيةالجماعيةُودمجُالتشكيالتُ

ُ.3ُرصيداُمنُالثقةُالمتبادلةُ"ُ

ُ
ُ
ُ
ُ
ُ

ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
11ُُصُُمرجعُسابق،ُ،االجتماعيجتمعُالمدنيُفيُتكوينُرأسُالمالُدورُالمُ،انجيُعبدُالحميدُمحمد-1
12ُُصُُ،نفسُالمرجعُ،االجتماعي,ُدورُالمجتمعُالمدنيُفيُتكوينُرأسُالمالُانجيُُعبدُالحميدُمحمد-1
121ُ،ص9002القاهرة،ُمصر،ُ،9ُ،طللترجمةالمركزُالقوميُُالثقافاتُوقيمُالتقدم،ُترجمةُشوقيُجالل،ُصمويلُهنتغتون،ُهاريزون،ُلورانس-6
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القائمةُبينُالثقةُُمستوىالتطوعيةُيرتبطُبُوالمدنيةُُللمنظماتُاالنتماءحجمُومستوىُيرىُأنُُباختصار

ُ.االجتماعيالتيُتشكلُفيُمجملهاُرأسُالمالُُاالجتماعيةوالعالقاتُواألعرافُاألفرادُ

أنُُإلىُ(1161)ُالمتحدةُفيُكتابهُالديمقراطيةُفيُالوالياتُيرىُاليكسيسُديُتوكفيلُاالتجاهوفيُنفسُ

يعودُفيُُاالجتماعيةوميلُالمواطنينُنحوُالمشاركةُفيُالحياةُالعامةُوالتنظيماتُُاالجتماعيالترابطُ

للجمعياتُُاالنضمامالتيُيحملهاُالفردُاألمريكي.ُإذُربطُبينُُاالجتماعيمُرأسُالمالُقيُ ُإلىاألساسُ

لألفرادُومحفزاتُدوافعُتعتبرُدُاألخالقيُوالفكريُللشعبُاألمريكيُوعادتهُوقيمهُالثقافيةُالتطوعيةُوالبع

الجمعياتُالمدنيةُالتطوعيةُفيُُانتشارماُيفسرُُوهووالتطوعيُالجمعويُالعملُُوالمشاركةُفيُلالنضمام

ُ.كبيرالوالياتُالمتحدةُبشكلُ

كممارسةُإنسانيةُتحملُُاالجتماعيةأنُالمقاولةُمنُخاللُهذهُالدراساتُوغيرهاُُاستخالصهإنُماُيمكنُ

ُفيُشكلهُالكليغيرُالهادفُللربحُتعكسُقوةُوتراكمُالرأسُالمالُُاالجتماعيطابعُالعملُالتطوعيُ

تآكلُرأسُُأوغيابُُإلىاإلنسانيُيؤديُُاالجتماعيعدمُممارسةُأنواعُالعملُُأوحيثُأنُغيابُ"للمجتمعُ

ُوالعالقةُاالجتماعيةوأنُالثقةُالفردانيُوالبحثُعنُالمصالحُالذاتية.ُاالتجاهليحلُمحلهُُاالجتماعيالمالُ

قوةُرأسُالمالُُلكونُ،ُاالجتماعيحدودُحسابُالمصلحةُالذاتيةُهيُنواةُالرأسُالمالُُتتجاوزالتيُ

وتراكمُونفسيُكمخزونُمعرفيُحيثُتتجسدُمكانةُالرساميلُُ.1"تولدُمجتمعا ُمدنيا ُكثيفاُ ُاالجتماعي

ُللفردُوالقيميُالنفسيُوالوجدانياالجتماعيُالمناخُوتعبئةُفيُقدرتهاُعلىُتهيئةُوتدعيمُُلتجاربُمختلفة

)الرساميل(ُتمثلُُالتضامني،ُوكونهافيُاالنتماءُلمثلُهذهُالمنظماتُاالجتماعيةُذاتُالطابعُُتدريجيا

ُاالجتماعي.االبتكارُودعمُاالتجاهُنحوُتحفيزُُاألخالقيُفيالمنطلقُُواإلطارُالفكريُ

ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــــــــــــــ ُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،بتاريخ9999ُُالمحورُالمجتمعُالمدنيُ،ُالعددُوالجدلُحولُعالقتهُبالمجتمعُالمدني,ُالحوارُالمتمدن،,ُرأسُالمالُاالجتماعيُناديةُزاهرُأبو-1

ُ،المغرب9001ُافريلُ

ُ
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بكلُأشكالهاُعمليةُمعقدةُومركبةُتتداخلُُوالسعيُُاالجتماعيةوالمبادرةُُاالبتكارومنُهناُيمكنُالقولُأنُ

كمنطلقُرمزيُلتأسيسُالكثيرُمنُواألخالقيةُالثقافيةُوالدينيةُُاالجتماعيةفيهاُالكثيرُمنُالعواملُالبيئيةُ

وبماُيتضمنهُمنُقيمُالتشابكاتُوالترابطاتُوالجهودُالتيُتسعىُإلشباعُالحاجاتُالبشريةُ.وأنُالدينُ

مُوُنظامُمتكاملُمنُالمعتقداتُوالمعامالتُوُقيُ منُبعدُرمزيُوبماُيحملهُوروحيةُوسلطةُةُوثقافيُةرمزي

،كماُيتجسدُالُعلىُمستوىُاألفرادُوالجماعاتُحياةُيساهمُفيُتكوينُرأسمالقاعدةُألسلوبُالتيُتشكلُ

عبرُأنماطُسلوكيةُيتضمنُثقافةُوشعائرُيعتمدهاُالفردُفيماُيرتبطُبمجاالتُالحياةُالمختلفةُومنهاُمجالُ

ُ.األعمالُالتضامنية

الحاجاتُالماديةُُإلشباعالسعيُاالنسانُنحوُُدفعالدينيةُالقدرةُعلىُُللمعانيُوالقيمنُأماُيدللُعلىُوهوُ

وأنُُ،االجتماعيةوكونهاُكأحدُالمصادرُوالمحفزاتُاألساسيةُللمبادراتُوالمشاريعُالتضامنيةُوالمعنويةُ

للحضارةُُسقوطُعاملُمنُعواملغيابُالقيمُالروحيةُعنُالحضارةُاإلنسانيةُمنُالممكنُأنُيشكلُ

علىُُلهاُالقدرةالدينيةُُإنُالقيمُماُيؤسسُللقولُالتاريخ.فيُنهايةُُافوكوُيامكماُأكدهُفرانسيسُاالنسانيةُ

تراكماتُُاستغاللعبرُوصبغهُبصبغةُرمزيةُوروحيةُُاالجتماعيالعملُالتضامنيُُتحفيزُوُتنظيمُوتوجيه

اتُعلىُشكلُطابعُإلزاميُوأخالقيُالُفيُالمجتمعُرةذمتجوحتىُقدسيةُروحيةُحضاريةُثقافيةُرمزيةُ

ُخدمةُأغراضُالتنمية.الساعيةُإلىُالمبادراتُُنحوُمثلُهذهدفعُلتمثلُبنيةُلرساميلُمتعددةُتيمكنُتجاوزهُ

  المقاولة االجتماعيةو ن ــــــــــالدي 2-2

للمقاولةُُاجديدُشكالُكونهاُاالجتماعيةفيُقاموسُالعلومُُاحديثُامفهومُاالجتماعيةالمقاولةُُمفهومُعديُ 

علىُمبادراتُإلضافةُقيمةُجديدةُوخدمةُُتستندُ،تحملُللمخاطرُإبداعُمعُإلىالقائمةُعلىُتحويلُالفكرةُ

جديدةُتجعلُمنُالمصلحةُُبالتاليُتنطلقُمنُحاجاتُمحليةُلتبتكرُحلوالُفهيُمختلفة.أغراضُتنمويةُ

،ُبوجودُالمجتمعاتُاإلنسانيةُوتفاعلهاُومورستُُارتبطتُاجتماعيةظاهرةُكماُتعدُُ،اإلنسانيةُمنطلقاُلهاُ

ُمنُتجعلمُالروحيةُوالدينيةُمرجعيةُفكريةُودافعيةُلهاُ،كماُوبمختلفُمفاهيمهاُوداللتهاُمنُالقيُ ُتتخذ
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فيهاُ.إذُتتفقُجميعُاألديانُالسماويةُعلىُُلالنخراطألديانُبعداُقيمياُمحفزاُودافعاُالمخزونُالرمزيُل

تجسدُفيُالمساجدُتكماُُ،رالكنيسةُوالديُتهالذيُأطُرُواالجتماعيالتضامنُاإلنسانيُأهميةُالسعيُنحوُ

والسعيُنحوُُخرينفكرةُمساعدةُاآلُوُأنُ"ُُرتبطُبالتفاعلُاإلنسانيُمنذُبدايةُالوجوداُاوالزواياُلكونهُسلوك

ترجعُدوافعُُرضنسانُعلىُاألعندُالجنسُالبشريُفكرةُأصيلةُوقديمةُمنذُوجودُاإلُتلبيةُحاجاتهمُتعتبر

ينبثقُمنُقيمُالرحمةُالتيُوضعهاُالذيُيغذيهُوينميهُالوازعُالدينيُنسانيُداخليُإوازعُُإلىهذهُالخاصيةُ

فترةُُحيثُتشكلتُفكرةُالجمعياتُالخيريةُالتضامنيةُفيُالدولُاألوروبيةُمنذ . 1اهللُتعالىُفيُاألرض"

.ُبالكنيسةُالرتباطهاولهاُمنُالقيمُالدينيةُالمسيحيةُزمنيةُبعيدةُفيُإطارُالمفاهيمُاإلنسانيةُالمستمدةُأص

بوجودُاإلنسانُُارتبطتثقافيةُُاجتماعيةبقيمُُالتضامنيُاالنسانيالنشاطُُارتبطأماُفيُالبلدانُالعربيةُفقدُ

هذهُالنشاطاتُفيُإطارُأعمالُاألمرُبالمعروفُُانتظمتاإلسالمُُمجيءوبعدُُوقيمهُمنذُالقدمُ،العربيُ

ُاجتماعيُالمجتمعُاإلسالميُتاريخُماُجعلُمنُتاريخواإليثار،والنهيُعنُالمنكرُوالبرُواإلحسانُ

ستُحضارتهُاألولىُوتطورتُمنُخاللُحياةُمليئةُبصورُالتكافلُوالتعاونُُتأسُ ُاذُ،بامتيازتضامنيُ

أنُوتاريخُالصحابةُتؤكدُالكثيرُمنُالنصوصُالصريحةُفيُالقرآنُالكريمُوالسنةُالنبويةُُحيث،والتضامنُ

فيُمغزاهُلتحقيقُالمشاركةُُلكونهُيسعىُاالجتماعيالمجتمعُاإلسالميُيقومُعلىُمبدأُالتضامنُ

رشاداتُنبويةُتحثُعلىُالعملُاإلنسانيُالتعاليمُالدينيةُتميزتُُإذُ.الوجدانية التضامنيُبتوجيهاتُإلهيةُوا 

وسيرةُالرسولُالكثيرُمنُاآلياتُالكريمةُواألحاديثُالشريفةُُالناس،ُفوردتنحوُقضاءُحاجاتُُوالسعي

العملُالخيريُالتضامنيُُوُجتماعياالُبتكاراالالسعيُنحوُالتيُتدلُعلىُوالصحابةُُهُوسلملعيُاهللصلىُ

،ُالتطوعُالتعاون،ُالتكافل،ُاألمرُبالمعروف،ُ،البر،ُاإليثاروُبمرادفاتهاُعلىُشكلُأبشكلُصريحُللكلمةُ

غاثةُوالصدقة،ُوتفريجالسعيُواإلحسان،ُوالرحمة،ُُ،التراحم ُجاءتُُوغيرها.ُكماالملهوفُُالكربة،ُوا 

ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 11،صمرجعُسابقُ،اإلنسانيالمحسنُ،مفهومُوتاريخُالعملُعبدُاهللُالجارُاهللُالخرافيُُعبدُ-1
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ُواإلسالمُبكونهالمدحُلفاعلهُوالثناءُعليهُوذكرُفضائله.ُُوأُالداللةُعليهاُبصيغُاألمرُبهُوالترغيبُفيه

وُالبنيانُأينظرُللمجتمعُاإلنسانيُكالجسدُالواحدُُدينُيمزجُبينُالبعدُالعقائديُوالتعبديُوالتشريعي

المجتمعُفرادُأعتمدُاالُإذاُإُاالستمرارُوالتطورالبنيانُالذيُالُيمكنهُُيشدُبعضهُبعضا،المرصوصُالذيُ

فيُنظرُاإلسالمُهيُنظامُُاالجتماعيةةُيالتضامنُلذلكُفالمبادراتُوالتضامن.علىُإقرارُمبدأُالتكافلُ

لإلنسانُيقويُُتشاركيالتفاعلُالالفردُلتربيةُتوجهُُروحوالنفسيةُوينميُمتكاملُيربطُبينُالحاجاتُالماديةُ

الفعلُُبتكاراوقدُرغ بُاهللُتعالىُعلىُُيساهمُفيُتحقيقُالتماسكُاإلنساني.ُاالجتماعية،ُكماعالقاتهُ

ُحيثُ.دُمنُالمفاهيمُالدالةُعليهوالسعيُإليهُوجعلهُمنُالمقاصدُاألصليةُفيُاإلسالمُكماُعدُ ُاالجتماعي

منُمصادرهُكالصدقاتُوالزكاةُوعد دُأوردُكلمةُالخيرُبماُيناهزُمائةُوثمانينُمرةُفيُالقرآنُالكريمُ

فبعضهاُوردُُمختلفة،جاءتُبصيغُمفاهيميةُُاالجتماعيةوالوقف.ُوالترغيبُعلىُالممارسةُالتضامنيةُ

ُ،إليهامسارعةُوالسعيُعمالُوالبلفظُالتطوعُوبمعنىُفعلُالخيرُوعملُالبرُواإلحسانُوالحثُعلىُهذهُاأل

لىُممارسةُالعملُإكماُدعتُالشريعةُاإلسالميةُُرتبطُباألمرُبالمعروفُوالنهيُعنُالمنكر.اكماُ

التربويةُالبيئيةُالصحيةُوغيرهاُُاالجتماعيةالتطوعيُمنُخاللُكلُمجاالتُالحياةُالمعيشيةُُاالجتماعي

حفلُالتراثُاإلسالميُبتأصيلُالعملُالخيريُعقائدياُبماُوردُمنُُفقدفيُاألرض.ُاالستحالفتحقيقاُلفكرةُ

أنُالحضارةُُآياتُقرآنيةُوأحاديثُنبويةُشريفةُشواهدُتعززُمنُقيمةُالعملُالتضامنيُاإلنسانيُ،ُكماُ

ماُُ،ستطاعتُأنُتقدمُلناُنماذجُعمليةُلتنزيلُالقيمُعلىُالواقعُعبرُنماذجُتضامنيةُعديدةااإلسالميةُ

الُتخرجُعنُمقاصدُالدينُبلُتعتبرُذاتُالطابعُاإلنسانيُُاالجتماعيةعلىُأنُالمبادراتُللقولُيؤسسُ

تماسكُبهدفُالحفاظُعلىُُللسعيُنحوُهذهُاألعمالُبتُالعقيدةُاإلسالميةفقدُرغُ ُ.مقصداُمنُمقاصده

أخذتُأشكاالُمتعددةُحسبُظروفُُكماُعديدة،ُتلماُتحققهُمنُمصالحُلإلنسانُفيُمجاالُالمجتمع

ُالتعليمُوالقراءةُوالكتابة.ُُإلىالمجتمعُوطبيعةُحاجاتهُبدءاُمنُتقديمُحاجاتُالمأكلُوالمشربُوصوالُ
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ُاالجتماعيوالتيُتشكلتُضمنُمفاهيمُعديدةُكالعملُالخيريُوالتكافلُُاالجتماعيةُنُمالمحُالمقاولةإ

هدافُوالدوافعُواضحُالمعالمُواألُاتخذُطريقاالعملُُانُهذأُذلك،ُإالنسانيُكماُتبينُرتبطتُبالوجودُاإلا

لىُالعملُالخيريُوالسعيُاليهُإودعتُكلُالشرائعُالسماويةُوحف زتُرغ بتُُالتيبعدُنزولُالكتبُالسماويةُ

ُ.77اآلية وافعلوا الخير لعلكم تفلحون" سورة الحج"ُتعالىقولهُذلكُماُجاءُفيُُاالجتماعي.ُومنفيُالمجالُ

تعالىُفيُ.ُكماُقال22ُسورة المائدة اآلية ثم والعدوان" تعاونوا على اإل  والتقوى وال"وتعاونوا على البر ُتعالىُوقوله

ل عمران آخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات " سورة يؤمنون باهلل واليوم اآلخرىُ"أآيةُ

نفسهم أويؤثرون على قالُتعالىُ"ُ،ُكما184قرة بالسورة  ل ُه" خير َفهو خيرا   تَطوع   َفمنقالُتعالىُ"كماُُ.144اآلية 

و أمعروف  وأال من أمر بصدقة إال خير في كثير من نجواهم "ُ،ُكماُقال0ُولو كان بهم خصاصة" سورة الحشر اآلية 

ُ.114ُاس" سورة النساء اآليةصالح بين النإ

ورُرسولُكما المجتمعُبالجسدُالواحدُوذلكُفيُقولهُ"مثلُالمؤمنينُفيُُصلىُاهللُعليهُوسلمُاهللُمحمدُص 

بالسهرُاشتكىُمنهُعضوُتداعىُلهُسائرُالجسدُُإذاتوادهمُوتراحمهمُوتعاطفهمُمثلُالجسدُالواحدُ

عنُمسلمُكربةُمنُكربُالدنياُنف سُاهللُعليهُكربةُمنُكربُيومُُمنُنف سآخرُ"حديثُُوقالُفيُوالحمى".

وقالُكذلكُصلىُُيحبُلنفسه".ُخيهُمايؤمنُأحدكمُحتىُيحبُألُلهُ)ص(ُ"الالقيامة".ُكماُجاءُفيُقُو

ُ.باألعمال"ُوسلمُعنُحديثُمسلمُ"بادرواُعليهُاهللُوقولهُصلىُ"خيرُالناسُأنفعهمُللناس".ُاهللُعليهُوسلم

اُجعلهُلمنُفطوبىُالرجالُمفاتيحهاُالخيرُمنُخزائنُوتعالىُتباركُهللُ"إنُوقوله ُمغالق اُللخيرُاهللُمفتاح 

اُللخيرُمغالق اُجعلهُويلُلمنُوُللشر، ُالساعدي.ُسعدُبنُحديثُرواهُسهلللشر"ُُمفتاح 

ُواالجتماعيالجماعيةُذاتُالبعدُالتضامنيُُأووصريحةُعلىُأنُالمبادراتُالفرديةُُإشاراتُقطعيةُوكلها

بلُُ.الريادةُنحوُالتطلعُعلىُاإلنسانُتشجعجزأُمنُحياةُالمسلمينُتتخذُأشكاالُوأحجاماُوأنواعاُمتعددةُ

روحيةُالدينيةُمُالللتشريعاتُوالقيُ ُاستثمارهاُواالجتماعيةالمبادراتُالتضامنيةُأنُمنُعواملُنجاحُ

وحسبُعبدُالباقيُالهرماسيُ"إنُالوجودُُإذُللعطاء.كدوافعُومحفزاتُوضوابطُوالمواقفُالرائعةُ
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نهُأداخلُالمدينةُاإلسالميةُ،كماُُواالجتماعيفيُاإلسالمُعرفُأشكاالُمنُالتنظيمُالمهنيُُاالجتماعي

وشكالُمنُأشكالُالتضامنُوالتكافلُعلىُنحوُتمثلهُُاالجتماعيةمتميزاُمنُالخدماتُالعلميةُُنظاماُعرف

عمالُالتضامنيةُضرورةُُالسعيُلألُإلىكماُدعتُالمسيحيةُواليهوديةُ. 1صنافهاُالعديدة"أاألوقافُُو

عمالُالخيريةُنصوصُالعهدُالقديمُعندُاليهودُتوضحُبعضُاألُفنجد،ُعبرُالكتبُالسماويةُاالجتماعية

"وهوُماُتدللُعليهُالوصاياُالعشرةُُالتيُنزلتُعلىُسيدناُموسىُعليهُالسالمُُفيُُاالجتماعيةوالرعايةُ

افتحُيدكُألخيكُ"وقولهُُالكتابُالمقدسُومنهاُطوبىُلمنُينظرُللمساكينُفيُيومُالشرُينجيهُالرب.

ُومنُالضروري"ُ."يجازيهمعروفهُُالرب،ُوعنمنُيرحمُالفقيرُيقرضُ"وقولهُُ."رضكأفقيرُفيُالمسكينُوال

كماُ.2ُالُينهرُالفقيرُوالُيحقرُالمسكين""وقولهُُوالمضطر"ُتقديمُيدُالعونُوالمساعدةُللفقيرُوالمسكين

جينُوالتفكيرُفيُحسانُورعايةُالمحتاعبرُالدعوةُلإلعندُالنصارىُُاالجتماعيةُمالمحُالمقاولةتظهرُ

صولُالرعايةُأومنُأهمُنجيلُإللفيُالكثيرُمنُنصوصُالعهدُالجديدُوظهرُذلكُجلياُُحلولُلمشاكلهم

وقولهُاهللُ،ُُ"قترضُمنكُفالُتردهينُأرادُأُأعطه،ُومنسألكُمنُُ"ُذلكُقولهُجتماعيةُومناالوالحمايةُ

نواعُالهباتُمرغوبُأكلُ"،ُوقولهُُ"الصومبالصدقةُيقبلُ"قولهُوُ"ُيكافئُمنُيشبعُالفقير"سبحانهُوتعالىُ

ُ.3ُُفيهاُُ"

فيُمقالُلها1213ُُعامsue spencerُُسوُسبنسرُُاالجتماعيةتوصلتُالباحثةُُاالتجاهوفيُنفسُ

ُاعتباراتأهميةُالمعتقداتُالدينيةُفيُُإلىمُوالروحيةُفيُممارسةُخدمةُالفردُديانُوالقيُ األ"بعنوانُ

ُ.4"ُاالجتماعيةالمهتمينُبأعمالُالرعايةُ

ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

11ُ،صُُمرجعُسابقُالديمقراطية،ودورهُفيُتحقيقُُالمجتمعُالمدنيُفيُالوطنُالعربي،ُالباقي،عبدُالهرماسيُ-1
مكانات،ُبينُالتأصيلُُواإلسالميالخيريُُفاتحة،ُالعملُالعبدالويُفاضل-9 7ُُنفسُالمرجع،صُالعمل،ُا 
مكانات،ُبينُالتأصيلُاإلسالميالخيريُُفاتحة،ُالعملُالعبدالويُفاضل-6 1ُالمرجع،صُنفسُالعمل،ُوا 

Spencer sue , religion and social work, social work ,vol .n3,1956     -4 

ُ
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بعضُالمالحظاتُ"مقالُبعنوانُ في 1690Keith Lucas Alain"ُأالنُكيتُلوكاس"ُماُاشارُاليهنفسُُهوُو

التحفيزُوفهمُُفيالروحيُبالدينُوالجانبُُاالهتمامأهميةُُ"علىُليؤكدُ"ُاالجتماعيةعنُالعقيدةُوالخدمةُ

بعنوانُالخدماتُ"فيُمقالُ 1690martin Marty"مارتنُمارتي"كماُأكدُالباحثُ .1"االجتماعيةالخدمةُ

الدينيةُالُزالتُجزءُمنُُوأنُاألسسُاالجتماعيةاألصلُالدينيُللخدماتُُ"ُعلىمؤمنةُأمُكافرةُاالجتماعية

بعنوانُلهاُفيُمقالُ Lucille gorbett 1652الباحثةُلوسيلُكروبيتُُلتؤكد .2"ُاالجتماعيةالخدماتُ

"العواملُالروحيةُفيُخدمةُالفرد"ُعلىُأهميةُالعواملُالروحيةُكمبدأُللحياةُوالنشاطُوأنُخدمةُالفردُ

maria Elena Johann Peterُ)توصلتُُكما . 3دالحقيقيةُتتسمُبالروحانيةُلكونُالروحُهيُجوهرُخدمةُالفُر

نُالعملُالتطوعيُالواعيُتتعددُمصادرهُأُإلىconscious voluntary actionُبعنوانُ(ُفيُدراسة9000ُ

4ُ"ُُفيهاُامحوريُعدُالدينُعامالودوافعهُوالتيُيُ 

ُةوالسيسيولوجيُةاألنثروبولوجيهذهُاألدلةُالتأصيليةُمنُالقرآنُوالسنةُالنبويةُتؤكدهاُالكثيرُمنُالدراساتُ

ُبمفاهيمهاُالمختلفة،ُونجدُفيُهذاُاإلطارُدراسةُنبيلُاالجتماعيةجمعتُعلىُالبعدُالدينيُللمقاولةُأوالتيُ

(9007ُرندةُزينوُ(ُ،)9000،)محمدُالسلوميُ(maria Elena Johan Peterُ9000ُ)(،1211ُ)ُالسمالوطي

ُالتضامنيةُواإلنسانيةُاالجتماعيةنُالمبادراتُأجمعتُعلىُأكلهاُدراساتُُ(9001،)عبدُالمالكُمنصور

،ُكماُةاالجتماعيُالمبادراتلنشأةُبهذاُيعدُأهمُالعواملُالمحفزةُأنُالدينُُو.السماويةُُاألديانُنمُانبثقت

ُالخدماتُوتقديمُالكبيرُفيُنشرُالتعليمُُوالثقافةُالدينيةُكانُللمؤسساتُالدينيةُالدور

ُ

ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مكانات،ُبينُالتأصيلُُواإلسالميالخيريُُفاتحة،ُالعملُالعبدالويُفاضل-1  2،ُصسابقمرجعُُالعمل،ُا 
  Martin Marty, social service goldly and godless, social service review, 1980,p 463 –5 

مكانات،ُبينُالتأصيلُاإلسالميالخيريُُفاتحة،ُالعملُالعبدالويُفاضل-6  2المرجع،ُصنفسُُالعمل،ُوا 
  

9019ُغزةُفلسطين،ُاإلسالميةُالتجارة،ُالجامعةُإسالمي،ُكليةالخيريُودورهُفيُالتنميةُاالقتصاديةُمنُمنظورُُإبراهيم،ُالعملمحمدُأبوُعليانُ-9
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المتخصصةُفيُُ((Elizabeth Borisُ"بوريسُإليزابيثهذاُاإلطارُ"فيُفنجدُُ،االجتماعيةوالمساعداتُ

يعودُفيُكونُجذورهُالعميقةُتكمنُُاألمريكيُاالجتماعي"إنُسببُنجاحُتجربةُالعملُُالعملُالخيريُتقول

ُاالستقاللفيُالمعتقداتُالدينيةُثمُالمبادئُالديمقراطيةُللمشاركةُالوطنية،ُثمُلتعميقُالتراثُالقائمُعلىُ

اُفيُتشكيلُالجذورُلعبتُدوراُمهمُةقعميُالُشكُأنُالمعتقداتُالدينية..ُوالذاتيُوالحكومةُالمحدودةُ

للفقراءُفيُمناطقُأخرىُُأوفأشكالُالعطاءُالمقدمةُللمحتاجينُفيُمناطقهمُُ،ُأمريكافيُالعطاءُُوالعملُ

ُاالتجاهاتقويُلدىُالكثيرينُمنُأصحابُُالتزامللكنائسُكانتُبمثابةُُأولضحاياُالكوارثُالطبيعيةُُأو

وهوُماُ .1الخيريُوخصوصاُبينُاألثرياء"طاءُتعزيزُالعُإلىالدينية،ُوقدُأدىُمفهومُالوصايةُالدينيُ

مريكاُخاللُالعقودُالثالثُاألخيرةُأفيُُاالجتماعيةتؤكدهُالمؤشراتُاإلحصائيةُالمتوفرةُحولُواقعُالمقاولةُ

غيرُالهادفةُللربحُوالبالغُعددهاُُمنُعددُالمنظماتُ%91نُأمنُالقرنُالعشرينُ"والتيُأكدتُعلىُ

فيُعامُمؤشراتُحجمُالتبرعاتُ"وهوُنفسُماُسجلتهُُ.2"دينيمليونُمنظمةُقائمةُعلىُأساس1.1ُ

ؤسسُماُي .3منُهذهُالتبرعاتُكانتُألغراضُدينية"ُ%16ُأمريكيمليارُدوالر919ُُيعادلُُما9009ُ

المتجهُأنُالميلُُوُ،االجتماعيةتُالُوالمقاومبادئُقيمُينيُكانُلهُأكبرُاألثرُفيُتدعيمُالوازعُالدُُإنُللقول

وازعُُإلىُهاهيُفكرةُقديمةُمنذُوجودُاإلنسانُتعودُدوافعبغرضُتقديمُحلولُغيرُربحيةُُبلورةُفكرةنحوُ

إنسانيُداخليُتغذيهُوتنميهُالعديدُمنُالحوافزُولعلُ"ُالقيمُالروحيةُوالدينيةُوالمرجعيةُالفكريةُ

4ُالثقافيةُمنُالدوافعُاألقوىُفيُمجاالتُالعملُاإلنساني"ُواالجتماعية

ُ
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190ُ-162سابق،ُصُمرجعُالثالثُوالفرصُالسانحة،ُاهلل،ُالقطاعمحمدُبنُعبدُالسلوميُ–1ُ
190ُالمرجع،ُصنفسُُالثالثُوالفرصُالسانحة،ُاهلل،ُالقطاعمحمدُبنُعبدُالسلوميُ–9ُ
ُالدراساتُاألسيوية،ُواليابانية،ُمركزالخبرتانُالمصريةُُدورُالمنظماتُغيرُالحكوميةُفيُظلُالعولمة،ُنجوىُسمكُوالسيدُصدفيُعابدين،-6

7ُ ص ،2002 القاهرة،
 11سابق،ُصمرجعُُ،اإلنسانيوتاريخُالعملُُالمحسن،ُمفهومعبدُُالجارُاهللُالخرافيُعبدُاهلل-9

ُ
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وخاصةُالدينيةُالمتجذرةُفيُوالفكريةُُاالجتماعيةلقيمُاأنُُإلىفيُالنهايةُُلالستخالصيدعوُكلُذلكُ

تعزيزُُعبرُاالجتماعيةُواالبتكاراتالمبادراتُالتضامنيةُفيُتعميقُروحُُاأساسيُادوُركانُلهاُُاتالمجتمع

بةُداخليةُاكماُمارستُرقُ.والمحبةُيثارواإلالتواصلُورفعُمستوىُالثقةُبينُالناسُوتشجيعُالتسامحُروحُ

قيمُالمودةُوالتعاطفُوالتغلبُعلىُخالقيُوتعظيمُمنُخاللهاُفيُالحدُمنُمستوىُالفسادُاألساهمتُ

لىُاألمرالمساواةُوالرعايةُاالجتماعيةُُإلىوالدعوةُُ،نانيةُوحبُالذاتاأل واالهتمامُبشؤونُُبالمعروفُوا 

ُالخلقُوالسعيُنحوُتحقيقها.
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ُُالصوفي في الفكر االجتماعيةالمقاولة  2-3

ُيرافقهاُسلوكُعمليُ،خالقيةوالقيمُاألمزيةُيجمعُبينُالمجاهدةُالنفسيةُالتصوفُحالةُروحيةُوقوةُُرُيعد

بخدمةُاإلنسانُُاالهتمامُإلىيدعوُويسعىُُ،اإلسالميُللمجتمعرمزيُطابعُُوذُمخزونُدينيُوروحيُو

منُأولوياتُالرجلُالصوفيُالساعيُللتفكيرُوالعملُعلىُتحقيقُُاعتبارهوغرسُقيمُالتضامنُوالسعيُإليهُُو

ُوقدُتجس دُذلكُعبرُالعديدُمنُالصورُالبرُواألمرُبالمعروف.ُإلىحاجاتُاآلخرينُضمنُمفهومُالسعيُ

علىُمستوىُالخطابُُالتضامنيةُالمبتكرةُوالتيُحاولُمنُخاللهاُالمتصوفةُعيةاالجتماوالنماذجُ

جعلتُمنُُالتيالرائدةُُالتنمويةُلمبادراتالكثيرُمنُاُضمنُاالجتماعيُاالبتكارتجسيدُقيمُُوالممارسة

سالميةُعامةُوالمجتمعُالجزائريُخاصةُبقيمُوقوةُحيويةُأثرىُالمجتمعاتُاإلُاالتصوفُيمثلُعمق

سالمية،ُمتواصلُمعُتحوالتُمجتمعه،ُعلىُأصالتهُوقيمهُاإلُمحافظُنسانإساهمتُفيُبناءُُوسلوكات

ُوالدينية.واالقتصاديةُوالفكريةُوالثقافيةُُاالجتماعيةمحركُومنشطُلمسارُالحياةُفيُجوانبهاُ

ُاهتمالوقائعُالتاريخيةُوالتجاربُالميدانيةُلمؤسساتُتنتميُللطرقُالصوفيةُكيفُمنُالكثيرُُأك دتُإذ

وتعزيزُالمجهودُالتنمويُالمحليُوفقُرؤيةُتقومُعلىُُاالجتماعيةالمتصوفةُعبرُتاريخهمُبصناعةُالخدمةُ

ُبداعاتا ُُوُابتكاراتعبرُُاستطاعتبالمفهومُالعصريُُاجتماعيةجس دتُنماذجُلمقاولةُُالمستقبلُاستشراف

ُالزاويةُالعلويةُبمستغانمُ،ذُتعدُفيُهذاُاإلطارُإشيوخهاُأنُتوفرُخدماتُتحلُمشكالتُللمواطنينُ،ُ

بالجنوبُالغربيُوالزاويةُالتيجانيةُبتماسينُعلىُالمستوىُالمحليُ،فيُحينُتعدُتجربةُفتحُُُوزاويةُالهامل

اهللُغولنُعلىُالمستوىُالخارجيُمنُالنماذجُالخالدةُُللطرقُالصوفيةُالتيُجس دتُعبرُتاريخهاُ

تضامنيُنظيرُالخدماتُالتيُُاجتماعيهدفُبُاقتصاديمؤسساتُتحملُمالمحُلمؤسساتُذاتُطابعُ

عنُالناسُُانعزلتجماعةُمنُالعبادُقدمتها،ُوهوُماُينفيُتلكُالصورةُالنمطيةُالسائدةُفيُكونُالصوفيةُ

وتقوقعتُعلىُنفسهاُفيُالصحاريُتمارسُالطقوسُوالتقشفُوالزهدُوانتظارُالمصير،ُبلُهيُمؤسساتُ

لتحقيقُاإلصالحُُاعتمادهاحملتُرؤيةُتنمويةُعبرُالعديدُمنُالمبادراتُالمبدعةُالتيُدأبتُعلىُ
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وعلىُالرغمُُإذراغ.ُوالتربويُوالدينيُ،خاصةُفيُفترةُغيابُمؤسساتُحكوميةُتقومُبملءُالفُاالجتماعي

سالمُالصوفُالحقيقيُأنُاإلنُذلكُالُينفيُأُإالمماُلحقُبالتصوفُمنُتجاوزاتُوبدعُوخرافاتُطرقيةُ

مشروعيتهُوقيمهُاألخالقيةُومبادئهُالفكريةُوالسلوكيةُمنُالقرآنُالكريمُوالسنةُالنبويةُوزهدُوسيرةُُاستمد

ءُالقلبُمستنداُفيُذلكُعلىُالطبعُوالخلقُونقاُالصحابةُرضيُاهللُعنهمُ،ُفمنحُُبذلكُألتباعهُصفاء

وأفعالهمُوالتيُتجسدُسلوكُالتقشفُوالزهدُواإلقبالُعلىُاهللُالرحمةُوالصحابةُوأقوالهمُرسولُحياةُ

ثرائهاُ،ُمصدراُفيُتشكيلُمعالمُالحضارةُاإلُممهوقيُ ُممنُسلوكهماُجعلُُواإلعراضُعنُالدنياُ، نسانيةُوا 

سالميُوكونهُعاملُنسانيةُكواقعُمتجذرُفيُالمجتمعُاإلنميةُوبناءُالقيمُاإلكماُساهمُعبرُمشايخهُفيُت

فضاءُالمقدسُوترسباتُالماضي.ُوجعلُمنُالزواياُوالطرقُالصوفيةُُداخلُوتقوقعوليسُتخلفُُازدهار

المؤسسةُالمركزيةُالتيُتدورُحولهاُأغلبُتفاصيلُُلتصبحُ،بمكانةُرفيعةُعندُأفرادُالمجتمعُتحظىعامةُ

نُتتغلغلُفيُالمجتمعُكطريقةُروحيةُوجماعةُأُاالجتماعيببنائهاُُفاستطاعتالحياةُاليوميةُلألفراد،ُ

شباعهاُلتشملُالخدماتُُاجتماعية التربويةُُاالجتماعيةساهمتُفيُالوفاءُبالكثيرُمنُحاجاتُالمجتمعُوا 

خاللُفضُالنزاعاتُوالتقاضيُبينُاألفرادُبطريقةُإبداعيةُبسيطةُدونُوالقضائيةُمنُُواالقتصادية

ماُيؤسسُللقولُُ،الرعايةُالصحيةُوالنفسيةُوالمشاركةُفيُالحياةُالعامةُتوفيرُإلىضافةُإتعقيداتُإداريةُ،

أسلوبُُأوأوُفلسفيةُبقدرُماُهوُطريقُُاجتماعيةليسُمجردُنظرياتُأوُتصوراتُنفسيةُنُ"ُالتصوفُأ

األهمُالتيُساهمتُُاالجتماعيةفكانتُبذلكُمؤسسةُالتنشئةُُ.1"اجتماعيفيُالحياةُيمارسُمنُأجلُهدفُ

ومعنويةُتساهمُفيُتأطيرُُاجتماعيةجعلُمنهاُقوةُُالمجتمع،أفرادُُالروابطُبينوتنظيمُنتاجُونسجُإفيُ

ُنُأوممارساتهُالتصوفُبمؤسساتهُُوهوُماُمك نُإيجابية،صورةُذهنيةُُوُقبولمنُاألفرادُلماُتتمتعُبهُ

ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ُــــــــــــ

17ُ،صمرجعُسابقُُالتصوفُفيُمصرُوالمغرب،ُ،منالُاهللُعبدُالمنعمُجادُ-1

ُ
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غايةُالقرنُالتاسعُعشرُُإلىفريقياُوقراهاُإسالمُالسائدُفيُمدنُشمالُفيُاإلُالمهيمنُالنمطيصبحُ

يتمتعُبكلمةُمسموعةُفيُجملةُُالميالديُوأصبحُ"ُشيخُالطريقةُهوُالمرجعيةُألهلُالمنطقةُوالحيُوالقرية

ُ.1لمجتمعُعصره"ُُواالجتماعيوالسياسيُُاالقتصاديالنشاطُُكانُلهُأثرُكبيرُفيُالقضايا،ُكمامنُ

يةُفعالةُمعُوقوةُالتماسكُفيُعالقةُديناميكُالتكافلجميعُالناسُوُتعزيزُروحُتُإلىفتجدهمُيسعونُدائماُ

ُمهتمينُجدرانُزاويتهُغيرُكونُالصوفيُالحقيقيُليسُمنُيعزلُنفسهُعنُمجتمعهُب.جميعُأفرادُالمجتمعُ

القرآنُُجاءُبهاتعاليمُالتصوفُالتيُقيمُُوُتجسيدالواقعيُلمجالُالالمجتمعُهوُُأنُبلُ،مجتمعهُبقضايا

ُ،يةُوُإنماُممارسةُعمليةُتدريبيةأنُالصوفيةُليستُفلسفةُتجريدُ"وُصلىُاهللُعليهُوسلمالكريمُوسنةُنبيهُ

إنهاُتجربةُداخليةُتؤثرُبشكلُمتضافرُعلىُالجانبُالروحانيُوالنفسانيُوالجسديُتتميزُبطاقةُروحيةُ

ماُجعلُمنُالمؤسساتُالصوفيةُملجأُللطبقاتُذلكُُ.2"تحولتُإلىُقوةُاجتماعيةُمؤسساتيةمفعمةُ

ُ،حياتهمُقضاياولُللجماهيرُفيُكلُتفاصيلُالمحرومةُللبحثُعنُحلولُلمشاكلهاُوالمرجعُاألُاالجتماعية

كماُذكرهُذوُُكونُالرجلُالصوفيُواإليواءُوالنصرةُوالعالج،ُفتحولتُمقراتهمُملجأُلكلُمحتاجُللطعام

للغريبُ،أبُلليتيم،ُبعلُلألرملةُحفيُبأهلُالمسكنة،ُمرجوُلكلُُاعونُ("112ُُ-723)المصريُالنونُ

ظلُيطؤهاُالبرُوالفاجر،ُوكالسحابُيُ نُالصوفيُيكونُكاألرضُأ"ُ(210-160)نيدكماُقالُالجُ ُأوُكربة"

ُ.3،وكالمطرُيسقيُماُينبتُوماُالُينبتُ"ُشيءكلُ

ضمنُمكارمُاألخالقُوصفاءُالقلبُُاالجتماعيالتكافلُوالعملُعكسواُقيمُالمتصوفةُوبذلكُنجدُأنُ

المستضعفينُُبروحُالجودُوالسعيُللخيرُونصرةُهائوامتالونقاءُالروحُمنُاألنانيةُوالحسدُوترقيةُالنفسُ

ُيدركُالصوفيُهذهُالحقيقةُيرىُرحمةُاهللُفيُرحمتهُإلخوانه،ُوصرفُبالء"إذُوحينُُوخدمتهم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ُــــــــ

،9017ُُُُُُُُُ،ُسنة99ُباكستان،ُالعددُالهور،جامعةُُالقسمُالعربي،ُاالجتماعي،ُمجلةدورُالتصوفُفيُاألمنُوالسالمُُ،الطافُمحمد-1
ُ.936ص
17ُسابق،صُلإلسالم،ُمرجع،ُالمستقبلُالروحانيُيونسُجوفرواُإيريك-9
113ُصُ،سابقُصوفية،ُمرجعُالعلوي،ُمداراتُهادي-6ُ
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وقضاءُحاجاتهُفيُقضاءُحوائجُالناسُوالسعيُلهم،ُبلُويرىُفيهمُُغيره،عنُُبالءُالدنياُآخرتهُفيُدفع

ُامتألتماُيراهُالمخلوقُفيُأثرُالخالقُفيهم،ُفيعاملهمُبالرفقُواإلحسان،ُوبمثلُهذهُالمعانيُالجياشةُ

-119خفيفُُابن)يقولُُخدمةُالخلقُشرطُلخدمةُالحقُوسببُموصلُإليه،ُوأنُ.1بياناتُالصوفية"ُ

ُ.2(ُ"إذاُكنتُالُتحسنُخدمةُصاحبكُمنُالبشرُفكيفُتحسنُخدمةُاهلل"219ُ

المؤمنُللمؤمنُكالبنيانُالمرصوصُيشدُالصوفيةُمنُأحاديثُالنبيُصلىُاهللُعليهُوسلمُ"ُاتخذُحيث

ا"ُوقولهُ" ُاومنهجُاالجتماعيمعياراُلسلوكهمُُألخيهُماُيحبُلنفسه"ُالُيؤمنُأحدكمُحتىُيحببعضهُبعض 

يثارُالغيرُعلىُالنفسُتقولُُ.لقيمهمُاأخالقي آناُماريُشيملُ"أنُمنُأهمُمبادئُالصوفيةُعملُالخيرُوا 

عليهُأنُيقطعُصيامهُإذُُآلخرين،ُوالصوفيُمنُمبادئهُينبغيمنُأجلُاُاالجتماعيوالتخليُعنُالوضعُ

ألنُإدخالُالسعادةُعلىُقلبُاألخُأهمُمنُُيتوقُإليهُأوطعامُُإلىرأىُأنُأحداُمنُالجماعةُبحاجةُ

ُ.3علىُالصيام"ُاألجر

ُاهللكلمةُوجمعهمُعلىُُالمريدينُعلىُتربيةمنذُالبدايةُُالزاويةُالعلويةُشيوخ"لقدُركزُيقولُأحدُالمبحوثينُ

إنساناُمحباُللغيرُتزكيةُالروحُلدىُالفردُليكونُُوُخالقُوفضائلُاآلدابوسنةُنبيهُالكريمُوعلىُمكارمُاأل

11ُم قر  قابلةالمومشفقاُعليهمُ"

حناُفيُجماعتناُ)يقصدُالجماعةُالصوفية(ُأولُماُنتعلموهُفيُالطريقُالصوفيُهوُفك رُفيُُويقولُأخرُ"

والرسولُيقولُالُيؤمنُأحدكمُحتىُيحبُلغيرهُماُيحبُلنفسه،ُهذاُهوُُنفسك،غيركُقبلُماُتفكرُفيُ

6ُقابلةالمشعارناُفيُحياتناُماُنحملُحسدُوالُغلُأليُكانُ"ُ

ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُمرجعُسابقُالتصوفُفيُمرآةُمعاصرة،ُ،محمدُرمزي،ليلىُقراوازانُُ-1
930ُسابق،ُصمرجعُُرضاُحمدُقطب،ُالسيد،ُإسماعيلترجمةُمحمدُُالتصوف،األبعادُالصوفيةُفيُاإلسالمُوتاريخُُآناُماريُشيمل،-9
930ُالمرجع،ُصنفسُُاألبعادُالصوفيةُفيُاإلسالمُوتاريخُالتصوف،ُآناُماريُشيمل،-6
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بلُالزمُيكونُمحبُللناسُيبحثُُالبشر،السلوكُالصوفيُعمروُماُيكونُأنانيُوالُيكرهُُأنويقولُآخرُ"

لهمُعلىُالخيرُوالهنا،ُحناُ)نحن(ُمناشُ)لسنا(ُتاعُمصالحُبلُفيُطريقناُ)يقصدُطريقُالتصوف(ُيليقُ

 8رقم قابلةالمُيكونُماُفيُقلبكُكيماُالليُفيُفمك"

خدمةُاإلنسانُعندُالصوفيةُكانتُدائماُهيُأولىُالخطواتُفيُالدرجاتُالمؤهلةُللطريقةُوالمحققةُُأنوُ

علىُالصوفيُطيلةُحياتهُألنهُكماُيقولُالشيخُالصوفيُعبدُالرحمنُُاألعلىُالمقامات،ُإذُيبقىُواجب

وهناُ.1ُُلعفو"عنُخدمةُإخوانهُفإنُاهللُيضعُمنُشأنهُفالُيشملهُاُاعتذر(ُ"من1929ُُ-1919)الجاميُ

أنُتاريخُالزواياُفيُالمغربُالعربيُعامةُهوُتاريخُمنُالشواهدُالتاريخيةُتؤكدُعلىُُنجدُأنُالكثير

للشيوخُُةُوالتوجيهُالروحيالرمزيُالسلطةنظيرُماُابتكرتهُمنُخدماتُتحتُُبامتيازاجتماعيُتضامنيُ

ُ،والتضامنُوعززتُالشعورُبالطمأنينةغذ تُالطرقُالصوفيةُروحُالتكافلُُواألولياءُالصالحينُ"حيث

منهُالطرقُُستفادتاتجمعُالناسُحولهاُوأنُتمك نُالحياةُالصوفيةُمنُعمادُماديُُنأبزواياهاُُواستطاعت

القائمُمنهجهُالتربويُوصفةُيكتسبهاُالصوفيُعبرُوقيمةُتربويةُُلتصبحُبذلكُنزعةُأخالقية. 2"الناشئة

ُوتعويضهاالمريدُفيُسيرهُُمنُنفسعلىُتزكيةُنفوسُالمتعلمينُمنُخاللُنزعُمواطنُالشحُوالبخلُ

التضامنيُبالنسبةُللصوفيُهوُوسيلةُللرقيُُاالجتماعيفالعملُُ.واإليثارُبأخالقُالعطاءُوالجودُوالكرم

ُاتجاهينُعلىُالنفعُوالعطاءُالمادةُقصدُتربيةُالسالكُتأثيرفيُمدارجُالمقاماتُوسببُلتصفيةُالباطنُمنُ

لرجالُالمميزةُُاالجتماعيةالصفاتُالخلقيةُُوكانُمنُوالمساكينُذلكُأنُتقديمُالعونُللفقراءُُالمسلمين.

حدىُإ"فقدُوردُفيُُ.ةاالجتماعيمشاكلُالالتخفيفُمنُُنحوُسعيهمُالدائمالتصوفُومظهراُمنُمظاهرُ

مورُ(ُأنُخدمةُالفقراءُومساعدةُالضعفاءُوقضاءُحوائجهمُمنُاأل1191-1011العريفُ)ُابنُفتاوى

ُ.صولُالدينأولويةُفيُأُمتهاُتعداوكُرلكونُالمحافظةُعلىُالنفسُ،3ُُ"علىُالحجالمفضلةُ

ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُــــــــــــ ُــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 930مرجعُسابق،صُاألبعادُالصوفيةُفيُاإلسالمُوتاريخُالتصوف،ُماريُشيمل،ُآنا-1
106ُ،صُمرجعُسابقُالنخبُالدينيةُوالثقافيةُفيُالحفاظُعلىُسلمُالمجتمعاتُوتضامنها،ُمحمد،ُمسؤوليةُالطيبُابن-9
92ُ،ُص1226،ُبيروت،ُلبنان،1ُُ،طاإلسالميدارُالغربُُمفتاحُالسعادة،ُالعباسُبنُالعريف،ُأبو-6
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التربويُوالدعويُُممنهجهُأنهمُبنوُاالجتماعيوالعطاءُُوضحُرؤيةُالمتصوفةُلقيمةُالتضامنماُيُلعلُ ُو

نُالصوفيُأبوُالعباسُأنجدُف،ُومهمُالخيراتُومساعدةُالغيرُوالتفكيرُفيُهمُإلىعلىُمفهومُالسعيُ

"ل بابُالقوانينُالشرعيةُهوُالصدقةُوأصلُالخيرُاإلحسانُوأصلُالشرُُيقولُأنُ(1909ُ-1192السبتي)

منُالشركُالخفيُالذيُيتسربُإلىُالقلبُمنُُصتخلُ ُقدُنفقالمُ أنُُعلىُالدليلُهوُاإلنفاقوأنُُ،البخل

وأنُاإلنفاقُهوُالذيُينبغيُأنُيكونُفيُمقدمةُأعمالُالتدين،ُوأنُعبادةُالخالقُمقرونةُُُحبُالمالُ،

ُمبدأُالصدقةُواإلحسانُحجرُالزاويةُفيُفلسفتهوهوُالذيُجعلُ،1ُبإسداءُالخيرُللغيرُقبلُكلُشيء"

بلُانهُكانُُ،ومناصراُلهمفيُالصوفيُأنُيكونُرحيماُبالناسُُالمطلوبةوأنُمنُالقيمُاألخالقيةُُ،الصوفية

توحيدُصلُفيُيعدُاألُوالذيُاالعتقادُصدقُدليلُعلىنُاإلنفاقُهوُوأُ،أصلُالشرعُإلىُالصدقةُُرجعي

ُضغائنُالنفسُومنُالشحُالتخلصُمنُاستطاعقدُالذيُينفقُفيُسبيلُاهللُعلىُأنُُمؤشراهللُتعالىُوُ

كاألرضُيطيحُعليهاُ"الجنيدُالصوفيُكماُيقولُُوليصبحُالرجلُالذيُيتسربُإلىُالقلبُمنُحبُالمال.

ربطُالصوفيةُالسعيُللخالقُفيُمقامُالسعيُلمساعدةُُوبذلك، 2كلُقبيحُوالُيخرجُمنهاُإالُكلُمليح"

نُمنُأخالقُالصوفيةُتقديمُأ"ُُهـــ(276-121عبدُالوهابُالشعرانيُ)ُوفيُهذاُالمعنىُيقول. المخلوق

صحابهاُعلىُالوفاءُأنفاقُالدراهمُوالدنانيرُفيُطعامُالجائعُوكسوةُالعريانُوقضاءُالديونُالتيُالُيقدرُإ

ُ.3ُبهاُعلىُبناءُالزواياُوالمساجد"

"لقمةُفيُبطنُجائعُأرجحُفيُميزانيُمنُعمارةُقولهُهــ(111ُ-111قلُعنُعبدُاهللُبنُالمباركُ)كماُنُ ُو

الجميعُبغضُالنظرُعنُأديانهمُومحبتهُبخدمتهُُيشملماُيعنيُأنُالرجلُالصوفيُ . 4مسجد"

ُُُ.ومعتقداتهم

ُ
ـــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُـــــ ُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

11ُ،ُص9001ُالمغربُ،ُ،ُالرباط،1ُ،ُطمعلمةُالتصوفُاإلسالمي،ُدارُنشرُالمعرفةُللنشرُوالتوزيعُالعزيز،عبدُبنُعبدُاهللُ-1
91ُص،1271ُُُ،الكويتُ،1ُ،طللنشرالمطبوعاتُُوكالة،ُالتصوفُالرحمن،ُتاريخعبدُُبدوي-9
111ُصوفية،ُمرجعُسابق،ُصُالعلوي،ُمداراتهاديُ-6
933ُ،صمرجعُسابقُ،ُدورُالتصوفُفيُاألمنُوالسالمُاالجتماعيُ،محمدُُالطاف-9
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تجودُبهُأياديُُوتوزيعُمالدىُالمتصوفةُعلىُجمعُُجتماعياالكماُلمُيتوقفُالنشاطُالتضامنيُوالعملُ

راضيُالوقفُأممتلكاتهاُمنُُاستثمارُإلىبلُانتقلتُ،ُوزكاةمحبينُمنُصدقاتُوهداياُالمتصدقينُوال

ُومساعدةاالجتماعيةُلُذاتيةُتستغلُفيُمختلفُالخدماتُمداخيُالزراعيةُوتدبيرعمالُفيُاألوالحبوسُ

أنهاُكانتُلهاُفيُالريفُأرضُموقوفةُيحرثهاُومنُصورُالتضامنُداخلُالزاويةُُذُ"إالمحتاجينُ

المسلمونُويعتنونُبهاُويستعملُإنتاجُهذهُاألرضُفيُصيانةُوتغطيةُأجورُالمدرسينُومعيشةُالتالميذُ

مُوهيُكلهاُقيُ ُ.1الناحيةُجزءاُمعيناُمنُإنتاجاهمُالفالحيُسنوياُ"ُكماُيقدمواُعادةُإليهاُمسلموُ،الطلبةُأو

تخففُُوابتكارُخدماتنُالسعيُفيُمساعدةُالناسُوالتضامنُمعهمُأدللُعلىُأخالقيةُوسماتُسلوكيةُت

فيُصالحُالقوتُمنُالدينُُاالشتغالأنُُوُ"ُآليداتُالميكانيكيةُالتيُتقامُبشكلُولىُمنُالعباأعنهمُ

ُ.2كماُيقولُابنُالقنفد"ُُكالرأسُمنُالجسد"

المتصوفةُفيُُشغلهكماُأنُالدارسُلكتبُالتراجمُوالسي رُوتاريخُالمتصوفةُيتضحُلهُالدورُالكبيرُالذيُ

فكانُهمهمُوشغلهمُُاالجتماعية،بكلُميادينُوتفاصيلُالحياةُُاهتمواقدُةُالعامةُللمجتمعُفنجدهمُالحيا

الشاغلُهوُمساعدةُالغيرُوالتفكيرُفيُشؤونهم،ُومنُذلكُتدلناُكتبُالتاريخُ"علىُأنُالمتصوفُبنُقسيُ

باعُكلُماُيملكُُهـــ(193ندلسيُقائدُثورةُالمريدينُ)ُتوفياألمتصوفُالُأبوُالقاسمُأحمدُبنُالحسين

 .3وتصدقُبهُعلىُالمعوزينُوذويُالحاجات"

-1629)زكرياُيحيُبنُعليُالزواويُأبيلدىُالمتصوفةُفيُالتضامنيُُاالجتماعيكماُيتجلىُالعملُ

ماُدفعوهُللصرفُعلىُُوأخذُمنهمبجايةُعيانُأعلىُُفندقاُبثالثمائةُدينارُثمُمرُ ُاكترى(ُالذي1973ُ

ُ.4"السؤالُعنيغنيهمُُوالمساكينُمنُمأكلُومشربُوملبسُيقيهمُالبردُ

ـــــ ـــــــــــــُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــ
ُ.933،ُمرجعُسابق،ُص1ُُالجزائر،ُالجزء،ُتاريخُأبوُالقاسماهللُُسعد-1
17ُالهجريينُ،مرجعُسابقُُ،ص7ُ-3الطاهرُ،التصوفُفيُالجزائريُخاللُالقرنينُبونابيُُ-9
121ُ،ص9012،جوان1ُ،ُالعدد06المجلدُُروافد،ُمجلةُلمتصوفةُالعصرُالمرابطي،ُُاالجتماعيةجوانبُمنُالحياةُُ،هشامُالبقاليُ-6
سلسلةُُ،اإلنسانية،ُالرباطمنشوراتُكليةُاآلدابُوالعلومُُرجالُالتصوف،ُإلىالتشوفُُاحمدُالتوفيق،ُالتادلي،ُتحقيقُيحيىيعقوبُيوسفُبنُُبو-9

992ُ،ُص9ُ،1227ُُُُط،99ُبحوثُودراساتُرقم
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تحقيقُُوماُيمتلكونُلخدمةُالناسُُباعواكماُروىُالتاريخُعديدُاألمثلةُوالقصصُعنُرجالُمتصوفةُ

التسولُلتحقيقُمآربُُدرجةُإلىُيبعضهمبلُوصلُُ،عاتقهمحاجاتهمُوالتخفيفُمنُالضرائبُالملقاةُعلىُ

فإنُلمُيجدُُعطاه،أُإال(ُماُجاءهُمسكين129ُُ)توفيُعمرانُموسىُابنُاسحقُالوريكيُأبيالقوم"ُفنجدُ

الُُكونُالصوفيُيرىُانهوهذاُكلهُُ. 1السوقُيمشيُعلىُالناسُويسألهمُله"ُإلىشيئاُيعطيهُقامُمعهُ

ُألنُ"ُمقاموُُاآلخرينبمحبةُُهئوامتالبنزعُالشحُمنُقلبهُُإاللمتصوفةُلدىُاخالقيُيتحققُالكمالُاأل

قيُوالىُإقامةُمجتمعُأخالُلعيوبهم،مشفقاُعليهمُساترُُلجميعُالناسالتصوفُالُيكتملُحتىُيكونُمحباُ

ُخدمة،وُأمساعدةُُإلىماُيؤكدُأنُالمتصوفةُكانواُملجأُكلُمحتاجُُ.2"ُتسودهُالمحبةُوالسعادةُوالخير

ذُومنُإيمانُوصحتهُ"ُعدُشعبةُمنُشعبُصدقُاإللدىُالمتصوفةُيُ ُاالجتماعيالعملُالتضامنيُُوكون

يمانيةُعندُالصوفيةُمحب ةُالناسُوالقيامُعلىُخدمتهمُوصرفُالجهدُفيُتحقيقُمعيناتُالصحةُاإل

ُاالجتماعيةماُيجعلُمنُالخدمةُ .3(129ُُ-199)ُُالترمذيُاإلمامشارُأُكماونصرتهمُمصالحهمُ

ُُإيمانه.ليهاُلدىُالصوفيُوتسخيرُجهدهُووقتهُلخدمةُاآلخرينُصورةُلصدقُوصحةُإوالسعيُ

وانفتاحُعلىُتواصلُُاعدُمؤشُروالمبادراتُالتعاونيةُتُ ُاالجتماعيةتدبيرُاألعمالُسعيُالمتصوفةُلكماُأنُ

ُبالنسبةُاالجتماعيبالشأنُالعامُومعيشةُاألفرادُ"وأنُالعملُُاهتمامهاُوالصوفيةُعلىُالمجتمعُُالمؤسسة

ُوُتربيةُالسالكينُ،للصوفيُهوُوسيلةُللرقيُفيُمدارجُالمقامات،ُوسببُلتصفيةُالباطنُمنُقيودُالمادة

ُ.4المسلمين"ُاتجاهعلىُالنفعُوالعطاءُ

ُ

ُ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ُُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

911ُالتصوف،ُصرجالُُإلىالتشوفُُاحمدُالتوفيق،ُ،ُتحقيقالتادلييعقوبُيوسفُبنُيحىُُأبو-1
12ُ،ص1219،األميريةالهيئةُالعامةُلشؤونُالمطابعُُ،التصوفُوالحياةُالعصرية،عليُُالقرنيُالحفيظ،عبدُُفرغلي-9
ُمخبرُالمسألةُالتربويةُفيُالجزائردفاترُُالتربيةُالصوفيةُنموذجا،ُالنحرافيوالوقايةُمنُالسلوكُُاإليمانيةالصحةُُمحمد،ُجمال،ُأوسريرمعتوقُ-6

111ُصُ،9011جامعةُمحمدُخيضرُبسكرة،ُفيُظلُالتحدياتُالراهنة،
ُ.9013،،المغربمركزُاإلمامُالجنيدُللدراساتُوالبحوثُالصوفيةُالمتخصصةُطارقُ،ُالدورُاالجتماعيُلرجالُالتصوف،ُالعلمي-9
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عندُدراسةُتاريخُالزواياُفيُالجزائرُوالمغربُُهستخالصايمكنُللمتصوفةُُاالجتماعيالدورُالتضامنيُإنُ

تحقيقهُالزواياُخاصةُفيُظلُُإلىالدورُالنهضويُوالتنمويُالذيُسعتُعنُيكتشفُوالذيُالعربيُعامةُ

تدهورُالظروفُالمعيشيةُألفرادُالمجتمعُالجزائريُوحالةُالفراغُالمؤسساتيُالذيُكانُيعيشُفيهُالفردُوُ

وفيُوسطُهذهُُمراضُوالجوعُوالجهلُ،نسبةُاألُارتفاعحيةُوالتعليميةُُوحالةُالفقرُوغيابُالخدماتُالص

وأصحابُتصورُتنظيمُرياديُزواياُوشيوخهاُذووُكاريزماُقويةُفرادُومؤسساتُكالأالحالةُالمتأزمةُيبرزُ

يُالتقليلُمنُحجمُالمساهمةُفُويفكرونُفيُمعالجةُالوضعُبطرقُوآلياتُمبتكرةُبداعيُخالقُإوفكرُ

ُيجابيُجعلُمنهاُقبلةُكلُمحتاجُوعليلُومهموم.إُاجتماعيتحقيقُتغي رُالمعاناةُبهدفُ

تمثلُالزواياُُوغيرهاُجعلُالتعليمية،ُالقضائية،ُالصحية،ُاالجتماعيةُالخدماتُواألدوارُحجممنُُانطالقاُو

منُعناصرُُاأساسيُاوعنصُرُتفاصيلُالحياةُاليوميةُللمواطنُالمجتمعُوفيحلقةُمحوريةُفيُتاريخُ

منهاُمكوناُفيُتشكيلُمعالمُشخصيةُُجعلُُوُوالعقائديةُلألفراد،ومكوناتُالبنيةُالثقافيةُوالرمزيةُوالفكريةُ

وأصبحتُبذلكُالزواياُمؤسساتُموازيةُللدولةُُفيُصقلُمعارفهُوتوجيهُقيمهُوسلوكه.ُالمواطن،ُفساهمت

ُالوظائفُوغيرهاُالتيُُالمجتمع،ُهذهالخدماتُالتيُكانتُتلتزمُبتقديمهاُألفرادُُبالنظرُلحجم

ُتقديمُخدماتُذاتُطابعُُإلىخاصةُمنذُنشأتهاُُاوالزوايسعتُمنُخاللهاُالمؤسساتُالدينيةُعامةُ

ُبسطُأفيُُاالجتماعيةتضامنيُإنسانيُغيرُهادفُلتحقيقُمنافعُجسدتُمقوماتُوأهدافُالمقاولةُ

ُالتضامنُتكرسُقيمكماُُتحققُمنفعةُعامةُسعياُلرفعُالغبنُاجتماعيةكونهاُنشاطاتُومبادراتُُ،تجلياتها

تشكلُطليعةُالحداثةُوُرائدةُتعرضُنفسهاُكبديلُُ"ُالطرقُالصوفيةمنُُوجعلتُ،ُوالتعاونُوالتآزر

ُ.1سالمية"ُوالروحيةُتمثلُالجزءُالمركزيُللثقافةُاإلُجتماعيةاالالمبادراتُ

ـــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

991ُُمرجعُسابق،صُلإلسالم،المستقبلُالروحانيُُ،يونسُإيريكُجوفراوا-1
ُ
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وتدخلُالمتصوفةُفيُمختلفُمجاالتُُاهتماممماُتقدمُهوُتعددُمجاالتُُانطالقاُاستخالصهنُماُيمكنُإ

منُخاللُسعيهمُالدائمُعلىُُوالمغاربيُعامةُُوالتضامنيُالجزائريُُاالجتماعيفيُالتاريخُُودورهمالحياةُ

شاعةُالخيرُوتوثيقُالعالقاتُاإلُاالجتماعيتحقيقُالتوازنُوالتكافلُ نسانيةُوغرسُالمودةُوالرحمةُوا 

فقدُثبتُعنُُساسُوجودهمُ،أُنهمُوهبواُحياتهمُفيُخدمةُالناسُوأبلُ،ُفرادُالمجتمعُأيثارُبينُواإل

منُمشايخُُهماُدفستا"ُاستفدتُمنُمجالسهمُ)ُالصوفية(ُأمرينُلمُُفيُالمتصوفةُاإلمامُالشافعيُقوله

كلُذلكُُ،1هاُبالخيرُشغلتكُبضده"قولهمُالوقتُكالسيفُوقولهمُأشغلُنفسكُبالخيرُفإنُلمُتشغلُ،العلم

يعدُقيماُأخالقيةُومبادئُسلوكيةُضمنُالبنيةُُالتفكيرُفيُشؤونُالناسجعلُمنُالسلوكُالساعيُنحوُ

متصوفةُالتشابكُبينُالماُيفسرُعمقُُوهوُ.الفكريةُوالثقافيةُللمتصوفةُتدخلُضمنُاألطرُالتربويةُللمريد

الريادةُولىُفيُمجالُالفاعلةُاألُاتُالصوفيةُالمؤسسةالمؤسسجعلُمنُ،ُُووقضاياهُوأفرادُالمجتمع

ُ.اوتربويُانفسيُااجتماعيُاأخالقيُامذهبُومنُالتصوفُةاالجتماعي

كلُمجاالتُُالمجتمعُوفيالخدماتُالمتعددةُالتيُساهمُبهاُهؤالءُالمتصوفةُفيُحجمُوعلىُالرغمُمنُ

ُ،الصوفيةُاألدبياتُغيرُمباشرُفيُأوالُتجدُلهُتداوالُمباشراُُاالجتماعيةمفهومُالمقاولةُُنأُإالُ،الحياة

شارات اإل اعتمادفي الكثير من المواقف على  على تجربتهيرتكز في التعبير  كونُالخطابُالصوفي

ُكلُُاحتواء"ُتبقىُعاجزةُعنُن اللغة حسب المتصوفة أوالتعبير الرمزي انطالقا من رؤية فلسفية مفادها 

العبارةُالُتفيُببيانُالمضنونُمنُكالمُُألنماُيقذفهُالذوقُفيُقلبهُمنُمعانُوُأسرارُوُدالالتُ

وهوُماُيقتضيُعلىُ.1ُُإنماُهيُأنوارُوُإشاراتُتذوقُالنفسُمنهاُعلىُقدرُماُوهبهاُاهلل"ُ،العارفين

مُالصوفيةُاالعتمادُعلىُالتعددُالمفاهيميُوالداللُاالجتماعيةُبالقيُ حثُفيُعالقةُالمقاولةُاالب

ُكممارسةُسلوكيةُتدخلُلكنهاُتمظهرتُ،ُكونهاُوردتُبمفاهيمُواصطالحاتُمتعددةُللكلمةُاالصطالحي

ـــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

91ُ،ُص1271،بيروت،ُلبنانُدارُالكتبُالعلمية،ُالشيخُالمستغانميُاحمدُبنُمصطفىُالعلوي،ُإبراهيم،ُرسائلُالكياليُعاصم-1
19ُُُُُ،ُص9009،ُمصر،9ُُُ،طالمعارفاألعظم،ُدارُُالسرمصطفى،ُمحمودُ-9
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عنُُإاللهيةُوالتيُالُتتحققُللصوفيُاإلُمُالمحبةمعُقيُ ُرتباطاضمنُالسياقُاألخالقيُفيُعالقةُتداخلُُو

حدكمُحتىُيحبُألخيهُماُيحبُأطارُحديثُرسولُاهللُ"ُالُيؤمنُإظهارُمحبتهُلألفرادُضمنُإطريقُ

اُ"المؤمنُلنفسهُ"ُوُقولهُ" طارُجملةُالنشاطاتُإكماُتتمظهرُفيُُللمؤمنُكالبنيانُيشدُبعضهُبعض 

نسانيُوُخالقيأبداعيةُالتيُسعىُهؤالءُلتحقيقهاُمنُمنطلقُوالمبادراتُاإل المجتمعُقيميُلخدمةُُوا 

هيُعنُالمنكر.ُحيثُربطُالمتصوفةُالمعروفُوالنُإلىالسعيُبالشأنُالعامُفيُإطارُمفاهيمُُواالهتمام

تهُلنفسهُلتحقيقُالكمالُلإلنسانُالمسلمُفيُمجاهدبينُالعملُالخيريُوالتضامنيُضمنُالسلوكُللميزُ

وأنُالتصوفُفكراُوعمالُ"ُُخرين.بمحبةُاآلُإالاهللُحيثُالُيتحققُالسموُُإلىوكطريقُسالكُالمرغوب،ُ

بصدقُُإالالُتتحققُُالعرفانيُوأنُالمجاهدةُالنفسيةُعبرُالمستوىُالوجدانيُوالسلوكيُوُإالالُيتحققُ

تركُحظوظُالدنياُوالعدولُُإلىنُمبدأُالتضامنُيتحققُبمقامُالزهدُالذيُيشيرُأكماُُالفعلُوالقولُوالخلق.

ُ.1والتضامنُيعكسُالسلوكُالدينيُوالقيمُ"ُعنها

ماُجعلُمنُمفهومُالمقاوالتُاالجتماعيةُومبادئهاُتردُفيُسياقُضمنيُغيرُمباشرُعبرُمفاهيمُعديدةُ

،ُوكلهاُُمفاهيمُتحملُداللةُرمزيةُوبعداُأخالقياُوالمحبةُكاإليثارُواإلحسانُوالعطاءُوالجودُُوالسعيُ

منُالسعيُنحوُوطريقاُموصالُإلىُمحبةُالخالقُوهوُجوهرُماُيصبوُإليهُالرجلُالصوفيُ،وجعلُ

اإلنسانيُُوُتتجاوزُمسألةُالعملُالخيريُاآلخرينُوالبحثُعنُحلولُلمشاكلهمُلدىُالصوفيةمساعدةُ

ُتعالى.ُيقولُاحمدُوُاإلخالصُهللقم ةُالتجربةُالصوفيةُالمؤقتُإلىُكونهاُتعدُطريقاُيوصلُاإلنسانُإلىُ

الفقيرُفقيراُإالُإذاُكانُُإذُالُيكونُمنُكانُاألخذُأحبُإليهُمنُاإلخراجُفليسُبفقير،ُ"ُمصطفىُالعلوي

ومنُكانُاألخذُأحبُإليهُمنُالعطاءُفهوُمتهمُلجمعُالدنياُممنُُاألخذُوالعطاءُعلىُحدُسواء.عندهُ

ُفلكُأنُتمدُُفانُكنتُتأخذُمنُالخلق،ُإياكُأنُتركنُأيهاُالفقيرُلألخذُدونُالعطاء.ُيأكلُالدنياُبالدين.

ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

111ُ،ُص9،9011المجلدُُفكرية،ُآفاقمجلةُُالدينُعندُالسادةُالصوفيةُمقارباتُدالة،ُالمصطفى،ُفلسفةمساليُ-1
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باركُاهللُفيكُوفيُنسلكُفيمنُمضىُمنُرجالُالطريقُوأثارهمُوبذلهمُُ....ُوانظرللخلقُوالُتمنعهمُحقهم

عطائهمُوزهدهمُفيُملكهمُفضالُمماُيأخذونهُمنُالناس، والُتشتغلُبماُُفأنفقُفهمُينفقونهُعلىُالناس.ُوا 

منُالمباالتهمُكماُأنُاهتمامُالمتصوفةُبشؤونُالخلقُينطلقُُ.1تتركهُألبنائكُفذلكُموكولُهللُعزُوجل"

ُيقولُالشيخُاحمدُالعلويُكونهاُدارُامتحانُوليسُإقبال.ُوُعليها،واحتقارهاُوعدمُاإلقبالُبالدنياُوملذاتهاُ

علىُالنفسُتعدُُاآلخرينونزعُمواطنُالشحُوتفضيلُُاإلحسانوأنُ.2ُ"منُاشتغلُبالدنياُابتليُبالذلُفيها"

محبةُُالخلقُمنوتزكيتهاُومحبةُُنُمجاهدةُالنفسأُوُالصوفية،ُبالروحُلدىمراتبُالترقيُُىأعلمنُ

وفيُذلكُيقولُاحمدُالعلويُانهُُ.واألنانيةبنبذُكلُمظاهرُالكراهيةُاالُتتحققُُالالمحبةُالتيُُالخالق،ُهذه

ُإذاُإالُاالنصهارُفيُذاتُاهلل(ُأو"الُيتمُللصوفيُمقامُالمعرفةُ)والمعرفةُتعنيُلدىُالصوفيةُالحقيقةُ

ُروحيةُمدرسةُالتصوفجعلُمنُُماُ،3المذمومةُوتحلتُبالحللُالمحمودة"خلصتُالنفسُمنُشوائبهاُ

مجاهداُلنفسهُُإليهاالرجلُالصوفيُزاهداُغيرُمبالُبالدنياُوغيرُساعُمنُُوجعلُإنسانيةُنزعةذوُُأخالقية

ُمصالحُالناسُعليها.مغلباُُأطماعهافيُكلُ

ُالصوفيةُالقائمةالروحيةُوالتجربةُنُقيمُالتربيةُتنبثقُمُجتماعيةاالمبادئُالمقاوالتُمنُُذلكُجعلكلُ

بُعلىُخدمةُالقائمةُعلىُالصالحُوروحُالمواطنةُوالدأاألخالقُوالقيمُالحسنةُُالفردُعلىُعلىُتربية

وتواد اُوتكافال ُبينُأفرادُُلتنتجُتعاطف امعتركُالحياةُُفيالخلقيةُثارُهذهُالتربيةُأتنعكسُُالمجتمع،ُحيث

هلُالصوفيةُأوهوُماُجعلُُوعالقاتُالتعاون.ُتماعيةوصوالُللشعورُبالمسؤوليةُاالجُالمجتمعُككل

ُيتصفونُعبرُتاريخهمُبخصائلُالعطاءُوالكرمُوالجودُوالسعيُفيُمصالحُالناسُوتفريجُالكربُعليهمُ

ثارةُالغيرُووالتخفيفُمنُآالمهمُ زالةُُوعلىُالنفسُُا  ُنانيةُوالعنايةُبالعملُوتجنبُالكسلواألُحالشا 

ــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

61ُص،1229ُ،ُالجزائر،1ُُ،طالعالويةالمطبعةُُالغيثيةُالناشئةُعنُالحكمُالغوثية،ُاحمد،ُالموادُالعلويُمصطفى-1

61ُالمرجع،ُصُاحمد،ُنفسُمصطفىُالعلوي-9
79ُالمرجع،ُصُاحمد،ُنفسُمصطفىُالعلوي-6
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ُ

بفضائلُاألخالقُعنُطريقُالتراحمُُالتحليُوُالروحيوكونُالتربيةُالصوفيةُتدفعُاإلنسانُإلىُالسموُ

أصبحتُهذهُالقيمُجزءاُالُُأدرانها،ُحتىوالعطفُوالحبُبينُالناسُبعضهمُالبعضُوتطهيرُالنفسُمنُ

ُيمكنُفصلهُعنُثقافةُالصوفيُوعقيدتهُالثابتة.
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الفصل الثاني خالصة  

ُواألعمال،ُومعكونهُارتبطُمنذُظهورهُبعالمُالمالُُجتماعااليعدُمفهومُالمقاولةُحديثُالتداولُفيُعلمُ

للمفهومُمنُالزاويةُالسوسيولوجياُوكونُالمقاوالتيةُظاهرةُسوسيوُثقافيةُُلتفاتاالكتاباتُماكسُفيبرُبدءُ

تعددتُمفاهيمهاُومجاالتهاُبتعددُُمتعددةُالمفاهيمُوالمداخلُتجمعُبينُالبعدُالماديُوالثقافي.ُقتصاديةا

ومنهاُكلُميادينُالحياةُُبداعُفيإُإلىالمهتمةُبتحليلهاُوتفسيرها،ُتشملُتحويلُفكرةُُظريةالمقارباتُالن

ُاإلنسانيارتبطتُبالوجودُُكممارسةُاالجتماعيةوالتيُاصطلحُعليهاُبالمقاولةُُاالجتماعيُاالبتكارمجالُ

مفاهيمُوغاياتُوأهدافُووسائلُانسجمتُمعُحجمُالتحوالتُالفكريةُالثقافيةُُوضمنُوتفاعالته

(ُفيُُاالجتماعيتتقاطعُمعُالكثيرُمنُالمفاهيمُ)العملُالخيريُالتضامنيُُللمجتمعات،واالقتصاديةُ

خيرةُأحدُالبدائلُالتنمويةُلتصبحُفيُالمدةُاألاألهدافُوالغاياتُوتختلفُمعهاُفيُالوسائلُواآلليات.ُ

صناعةُُإلىوتوجيهُالمعوناتُُستقبالاانتقلتُمنُ،ُالمتكررةُقتصاديةاالزماتُطروحةُفيُظلُاألالم

لعلُأبرزهاُالقيمُالثقافيةُفيُرهاُالكثيرُمنُالدوافعُواألبعادُتؤطُوتطورها.ُستمراريتهاامواردهاُلتحقيقُ

ُ.واتجاهاتهالفردُُمفهومهاُالشموليُومنهاُالدينُكقيمُروحيةُوسلطةُرمزيةُتساهمُفيُتوجيهُسلوكات

ُ

 



 الثـــــــــــالث ــــــــــلـــــــــالفصـــــــــ
 نهضوي بطابع عصري لمؤسسة تقليدية مشروع" ألفمؤسسة "

 لإلعالم اآليل "ألف"نشأة وتطور مؤسسة تاريخ -1
 لإلعالم اآليل "ألف"برامج مشروع مؤسسة -2
 منوذج مقاولة عصرية ملؤسسة تقليدية "ألفمؤسسة "-3
 االجتماعية للمؤسسةأبعاد املقاولة -4
  مناقشة النتائج على أساس الفرضيات-5
 نتائج الدراسة -

 خالصة الفصل الثالث
 ةالعام امةاخل
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 تمهيد

والكشؼ عبر اإلحاطة بتاريخ نشأتيا  لئلعبلـ "ألؼ"التعريؼ بمؤسسة  إلىنسعى مف خبلؿ ىذا الفصؿ 

في إطار نشاط تكنولوجي عصري ، وكيؼ تقنية  خدمات تقديـ عبر ابتكرتيا التيعف أىـ األعماؿ 

برامج رقمية ترتبط بالتراث الروحي  ابتكارلمؤسسة تقميدية تُفكر في التأسيس لنيضة تكنولوجية و 

تتعمؽ بالفرقاف والذي رّكز عمى البحث سبلمية ، يتضمف برامج سبلمي بيدؼ وضع بنؾ لممعطيات اإلاإل

في كتب ست عشرة مفسر ألزماف مختمفة  وردما عمى  اعتمادافي أسباب وسياؽ نزوؿ القرآف الكريـ 

إضافة إلى بالنص والصورة، إلسبلـ بطريقة بسيطة ا شرح  وتقديـ قواعد إلىوبرنامج تقية الذي سعى ،

المواقيت الذي اختّص بالبحث وضبط مواعيد الصبلة وحموؿ شير رمضاف ومختمؼ األعياد برنامج 

 إلىبرنامج األعبلـ الذي سعى كذا ، و إسبلميةبيدؼ تحقيؽ وحدة  الدينية عبر مختمؼ أنحاء العالـ

برنامج الفريد والذي أسس إلدخاؿ القرآف الكريـ  إلىإضافة ،إلسبلمي أعبلـ العالـ ا وتاريخ  رالتعريؼ بسيّ 

برامج تقنية سابقة لمزمف  وباستغبلؿجياز الكومبيوتر بطريقة تقنية جديدة بالمغات الفرنسية والعربية  إلى

الذي كانت تعيش فيو ، وىذا كمو بفضؿ مجيودات جماعة مف الشباب المسمميف بشكؿ تطوعي والمكاف 

تحقيؽ  إلىعبر استغبلؿ لموارد الزاوية المالية ومف دعـ المورديف بعيدا عف الدعـ الرسمي ودوف السعي 

ىذه النشاطات تدخؿ  اعتبارحد يمكف  أي إلىالكشؼ  إلىغايات ذاتية ، حيث نسعى  أوفوائد مالية 

موبة في لمطالعناصر اتجسد و ضمف رؤية منيجية واستشرافية تجعؿ منيا مقاولة اجتماعية تعكس 

 jacques defournyالتي وضعيا كؿ مف) نموذجية الانطبلقا مف المقاربة  االجتماعيةالمقاوالتية 

Borzaga.2001 Carlo.)  داري في المؤسسة والبعد اإل االجتماعيالبعد ،  االقتصاديالبعد المتضمنة

 إلىعبر الخدمات التي سعت  االجتماعيوالسعي  االبتكاربصفتيا مؤسسة تضامنية أّسست لمفيوـ 

عد مجرد مبادرات أنيا تُ  أـ، لطريقة العمويةاي تحقيقيا بشكؿ مجاني مستندة في ذلؾ عمى مجيودات مريد

عمى أف نناقش .تدخؿ ضمف سياؽ النشاطات الخيرية التقميدية التي تقـو بيا أغمب مؤسسات الزوايا 
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بخبلصة عامة تتضمف أىـ النتائج ـ الدراسة فرضيات الدراسة وفؽ البيانات المتحصؿ عييا و نختت

التي تؤرخ  واألكاديميةالسوسيولوجية الغياب الكمي لمكتابات التاريخية و  إلى اإلشارة معالمستخمصة. 

كؿ ما تحصمنا  أف المحمي، حيثبعض المقاالت الصحفية ذات الطابع  باستثناءلمسار ىذا المشروع 

منيـ بعض مف أفراد  ،نطبلقيااعميو مف معمومات كاف شفويا مف قبؿ األفراد الذيف عايشوا التجربة منذ 

وأغمبيـ اآلف في العقد السابع مف  ـ المرديف والمتطوعيف في المشروععائمة الشيخ خالد بف تونس ومني

 والمبادرات.تأريخ ىذه النشاطات لمحاولة يعد ما  عمره. وىو
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  نشأة وتطور مؤسسة ألف لإلعالم اآلليتاريخ  -1

الجيود العممية لعمماء األمة  اىتماـال يزاؿ يمثؿ مركز الكثيرة  ومعجزاتوبتراثو الروحي القرآف الكريـ  إف

والكشؼ عف دالئؿ تمّيزه وفيـ مقاصده ومحاولة البحث في القرآف  إلى سعوا حيث القديـ،اإلسبلمية منذ 

ترجمتو لمغات العالمية ُبغية  إلىتفسيره وشرح معانيو ومقاصده وأسباب نزولو. كما سعى البعض منيـ 

تقديمو لمناس أجمعيف عمى نحو ُيسيؿ التعامؿ معو قراءة وفيما ونطقا سميما وبحثا ميّسرا. إذ أفرزت ىذه 

بغية تقديمو ضمف شكؿ وطريقة جّذابة خاصة في ظؿ التطور دات المختمفة الكثير مف البرامج المجيو 

والمعالجة الرقمية ،كميا عوامؿ ساىمت في  االصطناعيالتكنولوجي والتحوؿ الرقمي و توظيؼ الذكاء 

مؼ البيانات ، وعمى مختودالئؿ قدرة خالقو وعمى معجزات االطبلعتقديـ القرآف الكريـ بصورة تمكنيـ مف 

التي يحتوييا مثؿ ) عدد الحروؼ، اآليات، نوعيا ،مكاف نزوليا ، أسباب وسياؽ نزوليا( وىي كميا 

دمجو في  إلىوسمعو وكتابتو وصوال  نشره فيـ معانيو، وتسييؿ  تيسير إلىكانت تسعى  اجتيادات

اليائؿ المتسارع كنولوجي الوسائط المختمفة واألقراص ذات األحجاـ المتعددة ،خاصة في ظؿ التطور الت

الذي عرفو العالـ الرقمي في السنوات األخيرة ،حيث نجد أف أكبر المؤسسات في الدوؿ اإلسبلمية رصدت 

 ميزانيات ضخمة ألجؿ تحقيؽ ىذا المشروع خاصة في دوؿ الخميج العربي .

 إاللكترونية العربية لمحاسوب ُتعد حديثة العيد في المجتمع العربي عامة الرغـ مف أف البرامج اإلإذ وعمى 

أنو وعمى المستوى المحمي ومف خبلؿ الزاوية العموية بوالية مستغانـ تـ ابتكار منظومة الكترونية عبر 

بف تونس ومف معو مف بمجيودات وتمويؿ الشيخ خالد  لئلعبلـ اآللي التابعة لمزاوية و ألؼمؤسسة 

سبلمية برامج رقمية الكترونية تيتـ بوضع بنؾ لممعطيات الروحية اإل إنشاءعممت عمى ، مريديف ومحبيف 

دخالوساب نزولو و أ تتضمف القرآف الكريـ بسياؽ و المغتيف العربية والفرنسية والحديث بلجياز الحاسوب  ا 

عبلـ اآللي وبالمغات العربية رة باستخداـ تكنولوجيا اإلسبلـ وأعبلمو بطريقة جديدة مبتكالنبوي وقواعد اإل

ومكانيا. لزمانياتعد سابقة ىي األولى عمى المستوى العربي لوالفرنسية في بادرة كانت 
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ليا  ،بدأت نشاطيا بداية السبعينيات اقتصاديةىي في األصؿ مؤسسة  ALIf infoلئلعبلـ  ألؼمؤسسة 

وخدمات وتحقؽ فوائد، تعود ممكيتيا لمزاوية العموية "انتظمت كمؤسسة وشركة  اسجؿ تجاري تنتج سمع

واألعضاء وبسجؿ تجاري وموظفيف ومتطوعيف.  والكاتب وأميف الماؿمييكمة تتكوف مف رئيس المؤسسة 

 . 1المقابمة رقم"  االجتماعيةلخدمة األغراض  مداخيميامف  اوخدمات وتوجو جزءً  اتبيع سمع

  جزائريينار د 11000000بشارع بف برنو تواتي بمدينة مستغانـ ،وليا رأس ماؿ يعادؿ  مقرىا المركزي

تبّنت ومّولت مشروع بنؾ المعطيات دمج األجيزة اإللكترونية ، إعادةعماؿ ،تختص ببيع و تسعة بيا و 

، كما لعموية اإلسبلمية والتراث الروحي ضمف مبادرة عممية تكنولوجية أشرؼ عمييا الشيخ الحالي لمزاوية ا

بناء إنساف  إلىواقتصادي تسعى مف خبلليا  أخرى ذات طابع اجتماعي تضامني وتربوي مولت مشاريع

صيمة ومتطمبات عصره المتحوؿ باستمرار يحمؿ منظومة فكرية و أخبلقية مو الروحية األمتوازف بيف قيّ 

وقد سمي المشروع بألؼ تكريما . عبر تربية روحية ىادفة إال، وال يتحقؽ ذلؾ اإلسبلمية تعكس ىويتو

نزلت عمى  الكريـ التيوؿ حروؼ القرآف أوأنو  ،الحروؼ تكرارا في القرآف الكريـ أكثركونو  "ألؼ"لمحرؼ 

 ".اقرأفي كممة "محمد سيد الخمؽ 

لئلعبلـ اآللي مف قبؿ  ألؼمؤسسة عبر  اإلسبلميمشروع رقمنة التراث تاريخ التفكير في إنشاء  يعود

الواليات  إلىحينما سافر الشيخ  خالد 1978سنة  إلىالشيخ خالد بف تونس الشيخ  الحالي لمطريقة العموية 

كوي الذي كاف قد و البريطاني كريس بر  الموردو )عبد القادر كريس ابف ئالمتحدة األمريكية رفقة أحد أصدقا

(  حيث كاف مويةالعب الشيخ الحالي لمطريقة أسبلـ عف طريؽ الشيخ محمد الميدي بف تونس دخؿ اإل

 إذ، IBMيعمؿ آنذاؾ بأمريكا في شركة مختصة باإلعبلـ اآللي تابعة لمشركة العالمية  عبد القادر كريس

عمى  طبلعوا تزامنت تمؾ الفترة مع تطور أجيزة الحواسيب الشخصية وفي أثناء زيارتو لمدينة كاليفورنيا و

ويتساءؿ  جيالتكنولو التطور  عجابو بيذاإجعؿ الشيخ يبدي  . بالواليات المتحدةالتقدـ التكنولوجي اليائؿ 

سبلمي التراث اإل وبعث نشرإعادة في والوسائؿ الحديثة  الثورة العممية هىذ وظيؼوتعف إمكانية استغبلؿ 
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ت تتبمور الفكرة لدى الشيخ في أبد والروحية. وىناسبلمية بنؾ لممعطيات اإلوالمحافظة عميو عف طريؽ 

الروحي التراث الذاكرة اإلسبلمية و الحاسوب بيدؼ المحافظة عمى  في جيازإدخاؿ التراث اإلسبلمي 

عادة .المرتقبة في العالـالحاصمة و جياؿ القادمة بطريقة وأسموب يتماشى مع حجـ التطورات التقنية لؤل  وا 

تنظيميا عمى شكؿ برمجيات وقواعد بيانات وتطبيقات تقنية عف بعد لتسيؿ استخداميا مف قبؿ الجميور 

 الواسع ومف كؿ الثقافات. 

شرع في تجسيد الفكرة تدريجيا "عمى الرغـ مف العراقيؿ والصعوبات والمشاكؿ  فرنسا  إلى الشيخ  عاد اولمّ 

يماف وصدؽ نوايا ف البرنامج انطمؽ بفضؿ أ إالوالمادية التي صادفتو  تيةسالموجالتقنية و  جيود ومثابرة وا 

عالمي  في بداية ثمانينات القرف الماضي لتصميـ بنؾ 1 رقم قابمةالمالشيخ و العامميف في المشروع " 

رقمنتو )نصوص ،وثائؽ تاريخية( وتسييؿ  لممعطيات اإلسبلمية بيدؼ المحافظة عمى التراث اإلسبلمي و

تكنولوجيا اإلعبلـ اآللي ضمف ابتكار  استخداـبواسطة  ،عميو مف قبؿ عامة الناس واالطبلع إليوالوصوؿ 

البيانات المتعمقة بالقرآف الكريـ  إلىبرامج تقنية تُقدـ بشكؿ مجاني لتسيؿ مف عممية البحث والوصوؿ 

فكانت الخطوة األولى توفير  .وأعبلـ المسمميف  اإلسبلـواألحاديث النبوية الشريفة وكؿ ما يتعمؽ بفرائض 

أجيزة الحاسوب مف فرنسا وتحضير فريؽ لمعمؿ تنقسـ عمى مجموعات عمى  بإحضارالوسائؿ الضرورية 

نظر لمظروؼ توقؼ  ايف 1994يث امتد العمؿ بالمشاريع لغايةح ميمة معينة. بإنجازأف يتكفؿ كؿ فريؽ 

 .األمنية التي عرفتيا الجزائر

في الجزائر بسيطرة أجيزة الحزب الواحد في إطار نظاـ  ما بعد االستقبلؿز مرحمة يّ إذ وعمى الرغـ ما م

والمبادرات كؿ النشاطات المشرفة والموجية لالدولة ىي و اشتراكي منغمؽ عمى كؿ أجيزة الدولة ، 

التخطيط المركزي .تمثؿ أجيزة الدولة  اجتماعية تقوـ عمى االقتصادية والمشاريع التنموية في إطار سياسة

دور المقاوؿ  كما تمثؿ وتسيطر عمى الجمعيات والمنظمات ذات األىداؼ االجتماعية في إطار سياسة 

كما يديرىا وجييا أجيزة األمف ،تحكميا وتسيطر عمييا وت حيث مساندة أجيزة الحكـ وتزكية الحاكـ
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ويشرؼ عمييا ويترأسيا أعضاء الحزب الحاكـ في إطار ومنع بروز اجتيادات خاصة في المجاؿ 

لكوف أجيزة الدولة كانت تعتبر ىي الوصي و المسئوؿ الوحيد عف جميع .االجتماعي أو االقتصادي 

السياسية تبرز مبادرات و القتصادية المبادرات الخاصة والعامة. وفي ظؿ ىذه الظروؼ االجتماعية وا

وشخصيات ذات بعد رمزي وقوة  خاصةاعتبارية  وتؤطرىا مؤسساتاجتماعية وتضامنية خاصة تقودىا 

 .ابتكار مشاريع ذات طابع اجتماعي تعممي غير ربحية إلىروحية تخرج عف المألوؼ وتسعى 

يتشكؿ مف مياديف  وكؿ منيا" مف ستة برامج رئيسية  ALIFألؼ" اإلسبلميةمشروع بنؾ المعطيات  يتكوف

وغيرىـ يؤطرىـ مسؤوؿ  ف مف مريدي الزاوية العمويةو تطوعفرعية تختص بموضوع معيف، يشرؼ عمييا م

 المنجزة.يناقش ويصادؽ عمى األعماؿ  اعممي اعمى المجموعة التي تشكؿ فيما بينيا مجمس

 لإلعالم اآللي "ألف"مشروع مؤسسة  برامج -2

 األول: الفـــــــرقانالبرنامج  2-1

تشكمت المؤسسة مف  ،1992غاية  إلى 1980فيو منذ  وامتد العمؿبمدينة غميزاف بالجزائر  انحز برنامج

يـ ما منيـ الجامعييف ومن امقيميف بوالية غميزاف ومستغانـ شباب امتطوع افرد 80فريؽ عمؿ يتكوف مف 

حيث ُكمؼ ميندس سويسري بوضع برمجية لنظاـ اإلعبلـ اآللي يحوي  مختمفة.دوف ذلؾ مف تخصصات 

قراءة النصوص القرآنية بطريقة سيمة  فيُيساعد  الكترونيبرنامج عبارة عف  وىو الفرنسية،المغات العربية 

العممي العصري  كتشاؼاالسبلمية بطريقة تتبلءـ وروح كما يسمح بقراءة حديثة لمنصوص اإل وسريعة

يختص  ايختص بالبحث في القرآف الكريـ وجزءً  البرنامج جزًءاسبلمي. يتضمف لسيولة تعميـ التراث اإل

 بالحديث النبوي الشريؼ.
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 برنامج القرآن الكريم: أوال

عمى كؿ سور القرآف الكريـ انطبلقا مف آلية  بطريقةاالطبلع المعطيات العامة والذي ُيمكف مف  برنامج-1

ورقـ الترتيب حسب مكية أو ومكاف نزوليا مدنية  اتياآيعدد  إلى إضافة ،ترتيبيارقـ  أوالسورة  سـا

 .الذي نزلت فيويات والسور وسياقيا كما يتضمف البرنامج أسباب نزوؿ اآل النزوؿ.

مثؿ رقـ  نتقاءااليات حسب عدد مف معايير النص القرآني والذي يمنح إمكانية البحث عف اآل برنامج-2

موضوع مف المواضيع التي  أوعدد مف الكممات  أومف خبلؿ كممة  أووالجزء والحزب،  يةالسورة واآل

 سورة معينة. أوُتعالجيا آية 

 الحديث النبوي برنامج ثانيا:

او الحديث كؿ األحاديث النبوية الشريفة التي عّمقت عمى القرآف الكريـ بشكؿ كامؿ  أفي حيف يتضمف جز 

 اشمؿ معجم لممترادفات، كما اعمى بعض مف اآليات. كما تضمف برنامج الفرقاف فيرس المفردات ومعجم

 .ايومرادفاتلمبحث عف طريؽ الكممات  امرجع 50000لممترادفات يحوي  امفيرس

 أوال يحتمؿ التأويؿ  القرآف الكريـ الذيوحفاظا عمى مصداقية وصحة ىذه المحتويات كونيا ترتبط بكتاب 

عمى مبلحظات الكثير مف الييئات والمعاىد الدينية  عتماداالتـ وتحقيقا ألعمى درجات المصداقية  الخطأ

بو البرنامج مف سيولة في اإلسبلمية والتي قدمت مبلحظات حوؿ محتويات البرنامج. وبفضؿ ما تمّيز 

الفرنسية اعتمادا عمى ما جاء في تفسير المستشرقة الفرنسية )دونيس  الكريـ بالمغةتفسير القرآف 

جعؿ ( 2002-1908ثـ ترجمة محمد حميد اهلل  )،  .Denise Masson (1994-1901ماسوف

 والوافديف الجدد عمى اإلسبلـ.  البرنامج  يحقؽ صدى وقبوؿ وسمعة واسعة لدى المختصيف

تـ  حيث امجمد 142بواسطة  امفسر  16وفؽ ما تداولو  1992-1980"الفرقاف" بيف الفترة برنامج  متدا

تحقيقا  الفكرية االتجاىاتساس مختمؼ المشارب و أمبدأ التنوع الفكري وعمى  كتب التفسير وفؽ عتمادا
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بيف مختمؼ المقاربات النظرية والتوجيات  بلؼتاالخحؽ  اإلسبلمي. ولتحقيؽاإلجماع بيف العالـ  لمبدأ

 سبلمي وصوال لميدؼ المنشود وىو وحدة األمة اإلسبلمية.الفكرية التي يزخر بيا العالـ اإل

يقوؿ أحد المبحوثيف في موضوع التفاسير المعتمدة "لقد اعتمدنا عمى أىـ التفاسير ذات المصداقية 

 ،بيف المسمميف اإلجماع والوحدةحتى نحقؽ أكبر قدر مف  تجاىاتاالوالموضوعية العممية مف مختمؼ 

 1قابمة رقمالمألف العمؿ في األساس كاف يسعى لتحقيؽ وحدة المسمميف في أقدس كتبيـ" 

وعمى تقـو عمى فكرة توحيد المسمميف  ةوذلؾ ضمف مقاربة فكرية اعتمدىا الشيخ األوؿ لمطريقة العموي

والتقريب بيف المذاىب كضرورة وجودية لممجتمعات  اإلسبلميةضرورة السعي الدائـ لتحقيؽ الوحدة 

ىو توحيد صفوؼ األمة  اإلسبلميالتي يقـو عمييا المشروع اإلصبلحي  األساسيةف الركيزة أو  اإلسبلمية،

 .المدارس الفقيية والتوفيؽ بيفاإلسبلمية 

الجماعة وتحفيز الشيخ ساعدنا عمى  إرادةتفسير كاف فيو مشقة كبيرة لكف  16ويضيؼ آخر " البحث في 

  . 5قابمة رقمالم" العمؿ ليبل نيارا وكؿ يـو لكي نقـو بعمؿ يميؽ بقيمة القرآف الكريـ

وسياقو عمى مبدأ التنوع  النزوؿوأسباب الخاص ببرنامج القرآف  لممشروع العممية اعتمدت المجنة حيث

 لمذاىب الفكرية والفقيية المختمفة.او  غمب اآلراءأ فيالفكري والبحث 

عمى معرفة أسباب النزوؿ كونو ُيعد مف أىـ العموـ الشرعية التي تختص  االبرنامج قائم محور كاف

وظروؼ  القرآنية وما يتعمؽ بيا مف قضايا وأحداث ومواقؼ سبقتيا اآلياتبالتعرؼ والكشؼ عمى نزوؿ 

 وعايشواالصحابة الذيف شيدوا  آلراءالعودة حاديث النبوية الشريفة وبأحاطت بنزوليا مف خبلؿ األ

ظيار تيسير البحث  المشروع فيالفرقاف حسب شيادة كؿ القائميف عمى كما ساىـ برنامج األحداث.   وا 

الفيـ واإلدراؾ والمتابعة  المستيدفيف وتحفيزىـ عمىالمستخدميف  انتباهفي إثارة جذب و  ،سريعبشكؿ  اآليات

كما وتظير أىمية معرفة أسباب  عمى القرآف الكريـ. االطبلعوالجيد والتكمفة عند  الوقتواختصار  والتركيز

ومعرفة وجو  اآليات، وتوضيح معانيفسير وفيـ القرآف الكريـ كونو مف الشروط األساسية لت آياتنزوؿ 



 الفصل الثالث                                        مؤسسة ألف لإلعالم مشروع نهضوي بطابع عصري ملؤسسة تقليدية

 

196 
 

 البرنامج بالكشؼ عف سياؽ نزوؿ اآليات القرآنية كوف ىتـاكما  .الحكمة الباعثة عمى تشريع الحكـ

عمى كشؼ "يقـو  ياتفي فيـ وتفسير اآل اجازم ايعد حسب المختصيف بعمـو القرآف شرطالسياؽ القرآني 

 . 1مف عوامؿ داخمية وخارجية " ما يحيط بالنص القرآني كؿوتتبع 

لييا في ضوء سياقيا إمفردات المغة العربية واسعة الداللة وال يمكف فيـ معانييا اال بالنظر إضافة إلى أف 

  فمنيا تتضح معالميا كما يقوؿ المغويوف.

 قية:ـــــــــــالت :البرنامج الثاني 2-2

يحتوي عمى  ،ومرئيةمثيرة مسموعة  اإلسبلـ الخمسة وشرحيا بكيفية جذابة وبوسائط تقنية بقواعدويختص 

لى إ، الزكاة والحج إضافة الصبلة، الصياـ الشيادتاف،سبلـ الخمس مواضيع فقيية تخص قواعد اإل

لسنف عمى كؿ المعمومات المتعمقة بالفرائض وا باالطبلعالبرنامج مستعمميو  حيث مّكفموضوع الطيارة. 

يسيؿ البرنامج عمى المبتدئيف في ممارسة الفرائض عمى كما  الفقيية، اإلشكاالتواإلجابات المحتممة لكؿ 

فكاف البرنامج ذا محتوى عممي  والصورة.سيولة تعمميا عف طريؽ تقديميا المعمومات الكافية بالنص 

بيداغوجية  فييا، وبطريقةقة مف ىيئات دينية مرموقة وموثوؽ معمومات شرعية فقيية موثّ  إلىيستند 

تعميمية عالية وبسيطة تحوي معارؼ دينية شرعية كانت محؿ مراجعة أكاديمية أنجزىا خبراء مف المنظمة 

كؿ الراغبيف في تكويف  إلى اموجيتقية اإلسبلمية لمتربية والثقافة والعموـ. كاف البرنامج التعميمي الديني 

 اإلسبلمية.فكرة موضوعية عف القيـ تصور و 

 أسئمةتقية يحتوي عمى مسائؿ فقيية تختص بقواعد اإلسبلـ الخمسة بطريقة تقوـ عمى ولكوف برنامج 

جابات توضيحية لمختمؼ التساؤالت المحتممة   ومف أجؿ عػػػػػرض وشرح مشػػػػروع برنامج  المطروحة،وا 

 العربية المممكة إلى 1986توجيت المجنة اإلعبلمية المشرفة عمى البرنامج سنة سبلـ "تقية" لقواعد اإل

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  45ص 1906،لممطبوعات، لبنافمؤسسة األعممي  ،األوؿ القرآف، الجزءالحساب في تفسير  الرحمف، جواىرمحمد بف مخموؼ الثعالبي عبد  بف-1
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 استيفاء" السعودية حيث عرضت المشروع عمى لجنة عمماء الجامعة اإلسبلمية بالمدينة المنورة مف أجؿ 

أسبوع معيد العالـ  افتتاح أثناء 1987في باريس سنة  مشروع تقيةـ قدّ  الشرعي. كماالنصح والرأي 

 العربي حيث تمقت ىذه المبادرة التشجيع واإلشادة مف الحاضريف. 

 واقيتــــــالم :البرنامج الثالث 2-3

مستندا في ذلؾ عمى الخوارزميات التي طورىا المعيد الفمكي لجامعة بيسونسف بباريس بفرنسا  انحز

بفرنسا، مّكف البرنامج مف حساب وضبط مواقيت الصبلة الخمسة في أي موقع جغرافي يكوف فيو 

ف البرنامج مف تحديد تاريخ بداية كما مكّ  والعالمي،المستعمؿ عمى مستوى الكرة األرضية بالتوقيت المحمي 

عيدي الفطر  اإلسبلميةالدينية عياد األتاريخ وكذا  العالـ،ة شير رمضاف في كؿ مكاف عبر ونياي

التاريخية اليجرية  ناماتالرز كما مّكف البرنامج مف التدقيؽ في تواريخ  القبمة.وكذا اتجاه واألضحى 

 المستقبمية لممناسبات واألعياد المختمفة أوالميبلدية واليونانية والبحث عف كؿ التواريخ سواء الماضية و 

 .بيدؼ تحقيؽ وحدة المسمميف في الشرائع اإلسبلمية

 ال تطبيقي عمى برنامج المواقيتــــــمث

 ؟  الجواب مدينة باريسما ىي المدينة التي تود البحث فييا-

 1408صفر 25الجواب ىو؟ 1987اكتوبر 19ـ العربي ليـو متقويالموافؽ لما ىو التاريخ المراد معرفتو -

الجواب يكوف بتقديـ التوقيت المحمي والعالمي  ؟1987اكتوبر 19ىو توقيت الصموات الخمس ليوـ  ما-

 قطار العالـ وبطريقة سريعة وآلية.أوات الخمس وفي كؿ ملمص

 . بحيث تقدـ اإلجابة وبطريقة آلية وسريعة1984عيد الفطر المبارؾ في دولة تونس عاـ  ما ىو تاريخ-

 .وبشكؿ مباشر
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 ريد ـــــــــالف :البرنامج الرابع 2-4

نجزتيا أيعتبر برنامج الفريد حسب القائميف عمى المؤسسة والمشاركيف في المشروع أىـ البرامج التي 

ربي األصؿ طمؽ عميو الشيخ خالد بف تونس اسـ الفريد نسبة لمميندس فريد شتوكي المغأالمؤسسة ،وقد 

دخؿ القرآف الكريـ في أنجاز المشروع .كونو يعد البرنامج األوؿ الذي إشرؼ عمى أ الذيوالفرنسي الجنسية 

برنامج جياز الكومبيوتر بالمغة العربية والذي كاف يعد أوؿ برنامج عمى مستوى العالـ العربي قبؿ ظيور 

والذي  ms dosبواسطة برنامج  ،وتـ ذلؾ  1983في بداية   )Word) Microsoftوسوفت وورد الميكر

مجموعة متكاممة مف البرامج تقوـ بإجراءات التشغيؿ الضرورية إلدارة جميع وحدات الحاسب مف يعد 

 DISKاختصار لؤلحرؼ األولى مف العبارة وىي DOS أو المتوافقة معيا . ويطمؽ عميو الػػ IBM طراز

OPRAITING SYSTEM.   والذي يحتفظ ببرامج نظاـ التشغيؿ عمى اسطوانات مرنة أو يتـ وضعو عمى

 مف طرؼ شركة مايكروسوفت. 1980ظير سنة  األسطوانة الصمبة،

أوؿ برنامج حسب القائميف عميو عمؿ البرمجيات وكونو يعد قفزة نوعية تقنية في عالـ الفريد  ؿ برنامجمثّ 

الكومبيوتر جياز  إلىدخاؿ القرآف الكريـ إوب ومف ثـ جياز الحاس إلىعمى إدخاؿ الحرؼ العربي 

دخاؿ الحروؼ إبحركاتو المختمفة عمى الرغـ مف المشاكؿ التقنية التي واجيت القائميف عميو حوؿ مشكمة 

عديدة يحتاجيا األمر إلنتاج طريقة  وأف ىناؾ متطمبات تقنية لجياز،اوالحركات المختمفة عمى العربية 

جديدة تمكف المستخدـ العربي مف استخداـ الحاسب اآللي بمغتو األصمية. ما جعؿ مف المشروع قفزة 

دخاؿ إوتجربة رائدة في المجاؿ التكنولوجي العربي في مرحمة متقدمة جدا. كما تمكف البرنامج مف  نوعية

 التيياز الكومبيوتر بسبب العراقيؿ والمشاكؿ التقنية بعض الصور القصيرة في شكميا الصوتي عمى ج

 كانت تواجو التقنييف القائميف عمى المشروع.

الكثير مف الدوؿ خاصة  أنظارجعمت منو محط خاصة برنامج الفريد " ألؼ"العالمية لمشروع  السمعة إف

ف موقؼ أ إال ألؼالخميجية منيا والتي حاولت في العديد مف المرات تبني المشروع المبتكر مف مؤسسة 
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سبلميا ذا إكونو كاف مشروعا عمى حقوؽ ممكية المشروع  بف تونس كاف رافضا لمفكرة وأصرّ الشيخ خالد 

تقدـ جعمو صدقة جارية  إلىبقدر ما كاف يسعى تحقيؽ منافع مادية  إلىو ئطابع مجاني ال يسعى مف ورا

قبؿ  ىذه البرامج تجسيد السعي نحو إلىودفع رية عامة، ما عزز مف قوة الفكرة خدمة لممسمميف والبش

الحروؼ  إدخاؿالصراع المرير عمى أحقية المشروع )مشروع الرغـ مف وعمى  الكثير مف الدوؿ العربية.

وعمى الرغـ مف المحاوالت  البرنامج، إذ متبلؾامع مؤسسة صخر السعودية في  (الحاسوبالعربية في 

يقوؿ عمى حقوؽ ممكية المشروع. حيث  خالد بف تونس أصرّ  الشيخف أ الكبيرة إالغراءات ة واإلر المتكر 

سبقية الفضؿ في ابتكار أف تمتمؾ أ "صخر"القائميف عمى المشروع لقد حاولت السعودية وعبر برنامجيا 

مباحث الشارخ لحاسوبي يتعمؽ بقضايا القرآف الكريـ والحديث النبوي مف خبلؿ تبنييا لمشروع برنامج 

 الكويتي محمد الشارخ.

 المـــــــــــــاألع :البرنامج الخامس 2-5

التعريؼ  إلىوىو برنامج يختص بتاريخ الشخصيات اإلسبلمية عبر مختمؼ العصور. كاف يسعى 

التي قاموا بيا  وتراثيـ واألعماؿوكذا سيرىـ  تواجدىـ،وفترة حاطة بيـ ونسبيـ واإلسبلمية بالشخصيات اإل

فواج ف البرنامج مف أتكوّ  .التاريخيةمـ مف أعبلـ اإلسبلـ ولمختمؼ المراحؿ ػػعبر وضع بطاقة فنية لكؿ ع

أف البيانات عمى وعة مف األعبلـ لمبحث فييا وجمع يتكفؿ كؿ فريؽ بمجمعمؿ عبر أغمب واليات الوطف 

مرحمة البحث والتدويف وجمع  إلىوصؿ البرنامج  .عميياالتي يتـ التوافؽ  تدويف البيانات الموثقة يتـ

نتيجة لمظروؼ التي عرفتيا و  ،العصورعبر مختمؼ  إسبلميةشخصية  ألؼالبيانات حوؿ أكثر مف 

والذي  عبر مشروع أحد. 2019وىو ما تـ تجديده في سنة المشروع توقفت عممية رقمنة الجزائر آنذاؾ 

والعبر وتوثيؽ الصمة بيف الشباب  معرفة حقائؽ األحداث والوقائعتمكيف الجيؿ الجديد مف أجؿ مف  جاء

 متجدد.بجيؿ جديد وفكر  ألؼوتجديد لمسعى مشروع  المسمـ وماضيو ليستميـ الدروس والعبر
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 الفقيــــــــــهالسادس: البرنامج  2-6

باألحكاـ الشرعية المستنبطة مف أدلتيا الشرعية انطبلقا مف مصادرىا المختمفة  اىتـىو برنامج فقيي 

 والحنفية. ،، الشافعيةالمالكية، الحنبميةاألربعة  األئمةووفقا لرؤية 

 فتاوىخبلؿ العمؿ عمى تقديـ  الشخصية، مفسائؿ العبادات والمعامبلت واألحواؿ البرنامج بكؿ م اىتـ

الفتاوى عبر مختمؼ المذاىب  إلىتسييؿ الوصوؿ لنامج ييدؼ البر  المذاىب. كافجابات حسب ا  و 

سبلـ جابة عمى قضايا تيـ اإلواإلالممارسة الدينية وتصويب الممارسات الدينية وتصحيح مسالؾ 

سبلمي ثراء الرصيد العممي الفقيي اإلإ إلىف البرنامج يسعى أكما  والمسمميف في شؤوف حياتيـ المختمفة.

انو لـ ير النور كونو توقؼ العمؿ  إالوتوحيد المسمميف وتقوية صفوفيـ. وعمى الرغـ مف أىمية المشروع 

كانت غير مف وسائؿ  يتطمبعميو نتيجة الظروؼ السياسية التي عرفتيا الجزائر مف جية ونتيجة ما 

دة إحياء المشروع عبر برنامج أحد. "برنامج الفقيو لـ يكتمؿ إنجازه أنو تـ إعا الفترة، إالمتوفرة في تمؾ 

سيتـ إعادة بعثو  لوجستية. حيثفيو صعوبات  تمقينا أنناما سيعيد برنامج أحد العمؿ عمى تنفيذه كوف  وىو

 .1 قابمة رقمالمستاذ متخصص مف خبلؿ ورشة تيتـ ببرنامج الفقيو" أبإشراؼ 

المجنة المشرفة عمى  اعتمدتالتي قامت بيا نجازات والتعريؼ باإل "ألؼ"ومف أجؿ عرض تجربة مشروع 

المشروع بتنظيـ العديد مف الصالونات والمؤتمرات والمعارض المحمية والدولية بيدؼ عرض المشروع 

تـ  حيث والية. 25كثر مف أفعمى المستوى المحمي تـ تقديـ المشروع في  التقنية.وشرح أىدافو ومميزاتو 

بحضور ممثميف ساميف لمدولة حيث لقي البرنامج  1987عاـ يـ الرسمي لمبرنامج برياض الفتح التقد

شادة كبيرة مف قبؿ  اترحيب  اإلسبلمية.ساتذة وعمماء جزائرييف مختصيف في العمـو أوا 

آراء عمماء مذىب  مف لبلستفادة" لمنطقة بني ميزاب بغرداية ألؼو القائموف عمى برنامج "بعدىا توجّ 

لمبرنامج، وبعد دراسة وتمحيص ونقاش مف قبؿ لجنة حكماء بني يزقف  الفقييةالمشروعية حوؿ  اإلباضية

وبرامجو الفرقاف والتقية مع النصوص القرآنية وروح التعاليـ  "لؼأ"بغرداية أعمنوا عدـ تعارض أعماؿ معيد 
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قاـ معيد  1988سنة وفي  .عصريةالمبادرة لكونيا تؤسس لنشر الديف بطريقة  اشجعو  اإلسبلمية، حيث

برمج تنظيـ دورة عمى كؿ دور الثقافة عبر التراب  بالعاصمة، كمالؼ بعرض أعمالو في قصر الثقافة أ

الوطني لتنظيـ معارض تحت شعار "نحو المستقبؿ بواسطة الجذور والمنابع". قدمت خبلؿ ىذه المعارض 

اإلعبلـ اآللي حيث ادخؿ القرآف الكريـ كتابة عمى  باستخداـالعصور  التفاسير المختمفة لمقرآف الكريـ عبر

 المشروع.البرنامج في حيف تـ تشغيؿ بعض الصور بالصوت نظرا لمصعوبات التقنية التي كانت تواجو 

وفي إطار الصالوف التكنولوجي الجديد بالعاصمة وبالشراكة مع شركة "بيؿ الجزائر"  1989وفي سنة 

(Bull Algérie) وكاف آخر  لفرقاف.اببرنامج  اومزود امجيز  احاسوب المرحـو شاذلي بف جديد قدـ لمرئيس

اآللي بسيدي فرج بحضور شخصيات  اإلعبلـبعنواف تقنيات  1991ة عاـمعرض نظـ بالجزائر العاصم

لكف  المشروع،وروبي والذيف اندىشوا لحداثة تقنيات سبلمي واألالعالـ اإلوسفراء وطنية وخارجية مف وزراء 

 .واسعةشيار لو بكيفية بداية األزمة السياسية واألمنية في الجزائر توقؼ المشروع ولـ يتـ اإلومع 

أما عمى المستوى الخارجي فقد نظمت المؤسسة أوؿ معرض ليا بباريس في فرنسا في شير سبتمبر مف 

بمدينة  حمد العموي مؤسس الزاوية العمويةأوالذي صادؼ الذكرى الخمسينية لوفاة الشيخ  1984عاـ 

كما عرضت المجنة المنظمة معرضا  باريس وبحضور عدد كبير مف الشخصيات واألتباع.ب "شيسي"

طمب مف المعيد الممكي بو  2015في سنة و  .1986بمدينة الدار البيضاء بالمممكة المغربية سنة 

 ابتكرىا.نجازات التي ىـ المحطات واإلأو  ألؼمشروع تـ تقديـ معرض تضمف أعماؿ البمجيكي 

ىي خدمة  و minitelخدمة "مينيتؿ"  ف المؤسسة عف حيازتيا لرقـ عبر إعبل 1988كما شيدت سنة 

والتي كانت مف  الياتؼ يمكف الولوج إلييا عبر خطوطVidéo texte تكسو فيدي عمى عمى الخط مبنية

بواسطة شركة االتصاالت  1982عاـ فرنسا تـ إطبلقيا في .الويب أنجح الخدمات عمى الخط التي سبقت

والبريد الفرنسية لخدمة الجالية المسممة في فرنسا مف خبلؿ تقديـ خدمات معموماتية عف اإلسبلـ 

الدورية والتي كانت مخصصة   Alif info)المعمومات الفتاوي الثقافة الدينية(. كما قاـ المعيد ببعث مجمة

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%AA%D9%83%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%AA%D9%83%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
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الجنوب صدرت المجمة  إلىالحديثة والتي تيتـ بنقؿ التكنولوجيا مف الشماؿ  واالتصاؿلتكنولوجيا اإلعبلـ 

 . 1988-1987سنتي 

تحت رعاية الشيخ خالد بف تونس مشروعيا لقداسة بابا الفاتيكاف  ألؼكما قدمت المجنة المكمفة بمشروع 

برنامجا الفرقاف والتقية ونسخة مف القرآف الكريـ بالمغة العربية أىدتو و  1989جوف بوؿ الثاني في نوفمبر 

 disquetteونسخة مترجـ فييا القرآف الكريـ لمغة الفرنسية عبر ترجمة "دونيس ماسوف" بواسطة قرص مرف 

ما أسس  نجيؿ،اإللرقمنة مشابو في تنفيذ برنامج ة وشرع اندىش الفاتيكاف مف التقنية المستخدم حيث

 لتبادؿ الخبرات والمعمومات مع خبراء المعيد البابوي لمدراسات العربية اإلسبلمية بروما. 

 اآلف، كماالزالت نشاطاتيا مستمرة لحد  اجتماعيةلؼ كوحدة اقتصادية وبنية أأف مؤسسة  إلىاإلشارة  مع

أخرى مثؿ التكويف الميني  واجتماعيةعبر مجاالت تربوية  االجتماعيالريادي الزالت تمارس دورىا 

وأقساـ الحضانة والتحضيري وبنفس النيج القائـ عمى تخصيص  لمتبلميذ دروس الدعـ لمشباب،التمييف و 

أف مشروع  إال االجتماعي لمخدمات. االبتكارالتي تدخؿ ضمف  ىذه المشاريع الستمراريةجزء مف مداخميا 

 الجزائر،والتراث الروحي توقؼ نتيجة لمظروؼ األمنية والسياسية التي عاشتيا  اإلسبلميةبنؾ المعطيات 

أحد بجيؿ جديد مف أبناء  ع( عبر مشرو 2019)عادة تجديد المشروع في المدة األخيرة إفي حيف تـ 

 ألؼ.الرعيؿ األوؿ المشارؾ في برنامج 

 المشروع أهداف

تجربة رائدة في مجاؿ اإلعبلـ الرقمي في فترة زمنية لـ يكف ممكنا ألفراد المجتمع  ألؼلقد كاف برنامج 

جاء مف مف نوعو خاصة وأنو  اجعؿ منيا مسعى فريد التقنية. ماعامة استعماؿ ىذه المغاربي و الجزائري 

مختزف توفير رصيد إسبلمي موحد  لىإالبرنامج يسعى كاف  تقميدية. فقدزاوية صوفية  وابتكارإشراؼ 

وشامؿ لمبيانات العممية واألرقاـ واإلحصاءات التي تيـ العالـ اإلسبلمي وكذا تحميؿ القرآف الكريـ تحميبل 
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المشروع  آلية. فكافوبمعالجة قضايا فقيية وسير تاريخية بطريقة  رقاـ باعتماد لغة الكمبيوترأمختزنا في 

 الى: ييدؼ

 سبلمي وبيانات القرآف الكريـ المختمفة بأسموب سيؿ وسريع عادة اكتشاؼ التراث اإلإ -

 سبلـ بالنص والصورة خاصة لممبتدئيف ركاف اإلأفقو  كتشاؼاتسييؿ عممية البحث و  -

 العالـ قطار أعياد الدينية عبر كؿ األالشعائر و مواقيت  وضبطتسييؿ البحث  -

 مؤسسة ألف لإلعالم اآللي نموذج مقاولة عصرية لمؤسسة تقميدية -3

ذات سمعة تجاوزت حدود ة عممية وتكنولوجية لرقمنة التراث اإلسبلمي مبادر  "ألؼ" ما جعؿ مف مشروع 

المسمـ مع بيانات القرآف الكريـ والتراث الروحي اإلسبلمي  تعامؿأحدث تحوالت في كيفية الوطف كونو 

مف مساىمة جاء مف حركة دينية صوفية تقميدية غير مدعومة في تمويؿ المشروع خاصة أنو  بشكؿ عاـ

مكانيات القائميف أو المؤسسات الرسمية  مف جمعيات المجتمع المدني، جسدت مشروعيا  بفضؿ جيود وا 

طموح مبتكر الفكرة األوؿ الشيخ خالد بف تونس إلدخاؿ معالـ التكنولوجيات عمييا وقوة إيمانيـ وصدؽ 

. وىو ليياإونشر المعارؼ الدينية والدعوة تعميـ  الحديثة لمجتمع كاف تقميديا في وسائمو وبسيطا في طرؽ

قبل أن يكون وحدة إنتاجية  ومنظومة ثقافية اجتماعيكيان و يعد مؤسسة تعميمية ألؼمشروع ما جعؿ 

 الكتساب أىمية التكنولوجيات الحديثة كقناة أساسية أدركتبنمط ووسائؿ عصرية لمؤسسة تقميدية  ربحية

نتاجيا والتحكـ فييا وتوظيفيا لنشر  تؤسس  مبتكرةوالمحافظة عمييا بطريقة  اإلسبلمية المعارؼالمعرفة وا 

الفكري مؤشر عمى خطاب التجديد مف المشروع  تجعمو  .لحركة التغيير التي عرفيا المجتمع الجزائري

 عمى الفضاء الخارجي انفتاحوو الفرد المسمـ  اندماجضرورة دىا قوية مفارسالة القائـ لدى الزاوية العموية و 

 حنفتااضمف  ،حداثي يجمع بيف أصالة دينو ومتطمبات العصر الذي ينتمي إليولتشكيؿ معالـ إنساف 

لتحقيؽ التنمية أصبح ضرورة استغبلليا و العمـو الحديثة  اكتسابأف منضبط عمى دمج التقميد بالحديث. و 



 الفصل الثالث                                        مؤسسة ألف لإلعالم مشروع نهضوي بطابع عصري ملؤسسة تقليدية

 

204 
 

واالقتصادي ضمف إطار أخبلقي وروحي  جتماعياالوالتواصؿ مع المجتمعات ووسيمة لمتحديث 

والمتصاعدة التي بدأت الثقافية المتنامية  ة والمخاطرالحضاريالمشروع في ظؿ التحديات "جاء محدد.

عمى التراث الحضاري والثقافي اإلسبلمي العريؽ في  عتداءاتاال واإلسبلمية وحجـا األمة العربية تواجيي

ما جعؿ البحث في سبؿ استخداـ تقنية المعمومات ووسائؿ  مناطؽ مختمفة مف العالـ اإلسبلمي.

مف أجؿ حماية التراث الثقافي اإلسبلمي  اوالروحية حمم اإلسبلميةالتكنولوجيا الحديثة لصيانة المعطيات 

براز قيمة التراث الحضاري في العالـ اإلسبلمي، والعمؿ عمى  لو. كماوالترويج  أف ىناؾ حاجة لتقديـ وا 

العريؽ ليس ممكُا لؤلمة اإلسبلمية وحدىا  ىذا التراثوكوف . نقمو بصورة سميمة إلى األجياؿ القادمة

ممكو البشرية وأف مف الواجب العمؿ بشتى أنواع السبؿ مف أجؿ فحسب، بؿ ىو أيضا تراث إنساني ت

 1 قابمة رقمالمحمايتو مف التدمير والتخريب" 

بعث رسالة لمعالـ عمى قدرة الديف  إلىألؼ كاف يسعى في المقاـ األوؿ  مشروع أفما يؤكد عمى 

والتصوؼ بشكؿ خاص عمى مسايرة تحوالت المجتمع المتسارعة، وكونو تجاوز تمؾ النظرة  اإلسبلمي

بؿ انو يحمؿ رؤية مستقبمية بواسطة  النمطية السائدة عمى انغبلقو وتكمسو داخؿ فضاء المقدس المجسد.

ىو  سبلـلرقمنة تراث اإل ألؼ" مشروع  فريؽ المجموعة اءعضأحد أيقوؿ  .اإلصبلحشيوخ حمموا لواء 

يروف ما ال نرى" أف الشيوخ  والمي تجسد لفكرة الزواياي يتميز بيا شيوخ تجسيد لفكرة النظرة المستقبمية الت

ة حسب الصوفية قوة إيمانية تتحقؽ بشدّ  وىي البصيرة،الرؤية المرتبطة بموضوع  تمؾ.  2 قابمة رقمالم

كوف إال لمف تال حيث األتقياء، مف عباده العمماء  الخالؽ لمبعض أسرارومف  ومحبتو،التعمؽ باهلل تعالى 

رؤية المشروع وأىدافو إف  "ويقوؿ آخر .مفَّ اهلل عمييـ بكرمو ووفقو في الديف وفتح عميو أبواب األسرار

كانت سابقة جدا لزمف وعصر المجتمع الجزائري كونو كاف مجتمعا ريفيا بامتياز واألقمية منو مف كانت 

لي في آ إعبلـالحديث عف جياز  دارات، كوفاإلبعض استثنينا  إذافي تمؾ الفترة تتعامؿ مع الجياز 

إذ وفي ظؿ ىذه الظروؼ تبرز  .3 مقابمة رقماليعد صوبا مف الخياؿ" كاف مدينة غميزاف في ذلؾ الوقت 
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جؿ تقديـ قيمة عممية مضافة في مجتمع الزاؿ في طريؽ أالشخصية الريادية لمشيخ خالد بف تونس مف 

جدد الشيخ خالد مؤخرا لمبحوث قائبل " وفي نفس االتجاه ويضيؼ نفس ا  بناء المبنات األولى لممجتمع.

سبلـ المعاصر بطريقة عصرية ممتدة عبر الزماف وبجيؿ مف اإلالمشروع إلعطاء حقائؽ موضوعية حوؿ 

.والد أ التوافؽ مع  إلىمف استغبلؿ  ما تأتي بو العموـ بؿ ىو ديف يدعو سبلـ ال يمنع كوف اإل اليـو

مف خبلؿ اعتماد الوسائؿ العصرية وىو تجسيد  إالمتطمبات الحضارة  ومسايرة مستجداتيا وال يتحقؽ ذلؾ 

حد" الذي أ"برنامج ويقصد بو  .3مقابمة رقمالديف ودنيا وحياة واقتصاد وغيرىا مف المجاالت"  اإلسبلـلفكرة 

وىي إشارة  ،األوؿمشروع أبناء الفريؽ الذي اشتغؿ عمى  يعد استمرارية لمشروع "ألؼ" ويتكوف مف

ضمنية في  رسائؿوكميا  الستمرارية النيج عمى الطريؽ مف األجياؿ المعاصرة بوسائؿ وتقنيات جديدة.

يسعى لخدمة المجتمع والسعي في ابتكار  تصوفا ايجابيا كوف تصوؼ الزاوية العموية كاف منذ البداية

حاوؿ الشيخ خالد بف تونس مف خبلؿ المشروع أف يؤسس  حيثالتنمية ،و الديف  أغراضآليات لخدمة 

خبلقي األ االلتزاـالصوفي  بوجو خاص ىو نموذج لمجمع بيف سبلـ بشكؿ عاـ والتديف لفكرة أف اإل

 إالالفكري والتفكير العقبلني، وأنو يحمؿ قّيـ قابمة لمسايرة مستجدات العموـ ، وال يتحقؽ ذلؾ  واالعتداؿ

 بشكؿ عاـ وعمى أف النظـ اإلسبلمية سبلمية .وسائؿ عصرية لنشر قيـ المعرفة اإل عتمادامف خبلؿ 

ال يمكف أف تكوف مناقضة لمتحديث االيجابي "بؿ أنيا تشكؿ طاقة حيوية تنعش  األخصعمى والصوفية 

كما أف المشروع ىو  1حد كبير " إلىالفكري داخؿ قيـ الحداثة وتعرؼ كيؼ تتأقمـ معيا  االنخراط

لمدور التعميمي لمزوايا بوسائؿ حديثة، وىنا تظير الروح الريادية لمشيخ صاحب الرؤية  وامتداد استمرارية

والمساىمة في نشره  اإلسبلميالبعيدة عبر تفكيره في مؤسسة خاصة مف تمويؿ الزاوية لرقمنة الموروث 

 .متأصمةد تنشئة عصرية وتعميؽ معارفو بيف األمـ وتنشئة الجيؿ الجديائمو وتثبيت دع

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 229، مرجع سابؽ، صلئلسبلـالمستقبؿ الروحاني  ،يونسجوفروا  إيريؾ-1
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مضافة لخمؽ منتوج إسبلمي عصري بطريقة وقيمة ورؤية إصبلحية  اجتماعيةالمشروع رسالة  ما جعؿ مف

تعميمي نيضوي لمدور التربوي الذي  امتداديعتبر  الجميع، كمامبتكرة وخدمة نوعية لتكوف في متناوؿ 

وتستقرأ التحوالت والطريقة لتواكب قامت بو الزاوية في الماضي بطريقة متجددة في الوسائؿ والمنيجية 

صورة الريادي المبتكر  جسد بشكؿ جمي التنموي جتماعياالصبلح لنيج اإل استمراريةكما يعد  المستقبؿ،

 جديدة. ةلخدم

كونو ُأنجز بواسطة شباب جزائري المختمفة ُيعد قفزة نوعية في تمؾ الفترة  وببرامج "ألؼ"كما أف مشروع 

شخصي يتمثؿ أكثر "بدافع حيث كاف عبلـ اآللي وال في عمـ القرآف الكريـ متطوع وغير متخصص في اإل

ائدة تحقيؽ ف إلىسبلمي بطريقة عصرية ودوف السعي في الرغبة في تقديـ خدمات لنشر وتعميـ التراث اإل

تمؾ الصدقة التي  .2 قابمة رقمالم" وصدقة جارية معينة بؿ كاف ذا طابع مجاني تضامنيرجاء غاية  وأ

وىو ما قد يفسر مستوى  عمى كؿ فرد مسمـ، أخبلقيجعمت مف االنتماء لممشروع فريضة دينية وواجب 

لمفضاء ولممشروع أف القوة الروحية و  ،والرغبة والدافعية التي تستشعرىا عند حديثؾ مع ىؤالء اإلصرار

مثمت قانوف ال يمكف تجاوزه عند محاولتنا فيـ األسباب التي تجعؿ مف شباب في مقتبؿ العمر يقبموف 

بشكؿ يومي لمدة عمؿ التضحية بالوقت والجيد  إلى باإلضافةو إذ  .االنضماـ إلى مشاريع غير نفعية

كاف ىؤالء الشباب يقتطعوف نصيبا مف أمواليـ  الميؿ،ساعة متأخرة مف  إلىتستمر مف فترة العصر 

الخاصة لشراء مستمزمات وأدوات تجسيد المشروع مف أوراؽ وطابعة وأجيزة كومبيوتر ووسائؿ تقنية 

األفراد القائميف عمى المشروع والمريديف والمحبيف  وبمساىماتكاف مف أمبلؾ الزاوية ومنيا ما  ،أخرى

أطراؼ رسمية. وىنا يروي أحد المشاركيف في البرنامج  وىو منسؽ  دوف أية مساىمة أو تدخؿ مف

 اإلعبلـفرنسا حيث أحضر أجيزة   إلىسافر مع الشيخ خالد بف تونس  1980المشروع "أنو وفي سنة 

ذكر يمف طرؼ الشيخ  مف أموالو الخاصة وبمساىمة مريدي الطريقة ، كما  يائاقتنااآللي مف ىناؾ بعد 

دج ، كما  800بمالو الخاص والتي قدرت آنذاؾ  ب  1980طابعة سنة  اشترى"قد  نولنا نفس المتحدث ا
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دج مف  240.000بمبمغ تجاوز مبمغو  1986سنة  مموف جياز كومبيوتر اقتناءساىـ ىؤالء الشباب في 

ماليـ الخاص كونو كاف يتمتع بمواصفات تقنية عالية الجودة وذلؾ لمعالجة مشكؿ التشكيؿ وحركات 

كانت مف حيث اغمب وسائؿ العمؿ   .3قابمة رقمالموالتي لـ تكف متوفرة في األجيزة القديمة" الحروؼ 

 اقتناء أعضاء المجموعات التي اشتغمت عمى البرامج.

فسر بكوف مشروع تكنولوجي في تمؾ الفترة يُ  عبر شيخيا خالد بف تونس بابتكار الزاوية العموية ىتماـاإف 

كد الوقت المعاصر أالقرف الماضي  سبعينياترؤية الشيخ في  إف"ف الصوفي دائما يكوف ابف عصره أ

 .2 قابمة رقمالم صبح جزء مف حياة البشر"ألي اآل اإلعبلـصدقيتيا كوف 

ا مجتمعيا إصبلحيا جعمو يفكر في خمؽ قيمة مبل ىمً اححيث ظير الشيخ خالد بف تونس منذ البداية 

يؤسس لفكرة بعيدة عف تصورات  الغربية. فنجدهلتمبية حاجات معرفية كانت حكرا عمى المجتمعات جديدة 

 مخاطرة.مف ىذه الفكرة بما حممتو  المجتمع الجزائري حديث العيد باالستقبلؿ

نظرة  إلىويضيؼ آخر "لكوف الفكر الصوفي يتأسس عمى فكرة اآلتي وكوف الشيوخ دائما يسعوف 

شروعا تجديديا لوضع م وابتكرتف زاوية تقميدية فكرت وأشرفت أما يفسر كيؼ  لممستقبؿ وىو ستشرافيةا

دخاؿسبلمية لممعطيات اإلبرامج رقمية  لي عبلـ اآلجيزة اإلأبالمغة الفرنسية والعربية كوف الكريـ  القرآف وا 

الصوفي بكونو كما  بؿ أف ىناؾ مف وصؼ الرجؿ .1قابمة رقمالمتكف متاحة بالحرؼ العربي"  نذاؾ لـآ

 واالستشراؼ 1"تو بما ىو أولى بو مف العبادات بمعنى مشغوؿ بعمارة وق ابف وقتو" الصوفي  يقوؿ الجنيد

ميا الشيخ خالد انطبلقا مف احتكاكو شكّ  التيتطور أحواؿ واحتياجات الناس وبناء معالـ المستقبؿ وتممس 

في بناء منظومة تقنية تؤكد ديناميكية العقؿ العربي  مع المجتمع الغربي ولدت لديو وعيا بأىمية التفكير

  اإلسبلمي وقدرتو عمى مسايرة التحوالت الراىنة.

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 21، ص2003دار الكتاب العربي، العراؽ، أبى القاسـ عبد الكريـ القشيري،-1
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حيث كاف  لوقتيـ.سابقة و منذ القدـ كانت ليـ نظرة مستقبمية الزاوية العموية آخر "إف شيوخ  وىنا يضيؼ

  .مس بؿ لميـو خصائصو ومميزاتو نسعى لمواكبتياصؿ لؤلف اليـو ليس صورة طبقا لؤلأيقوؿ الشيخ خالد 

فالفرد  مف يبات يعمؿ وينتج ويفكر وليس مف يبات يصمي. فضؿ لممسمـ ىوأف أف الصوفي يرى أكما 

" أدوات و ابف يومو يتطمب وسائؿ   .4قابمة رقمالملذلؾ اليـو

ضمف  اس ليا الشيوخ األوائؿ ودعوا إلييتجسيدا لتراكمات فكرية أسّ ما يجعؿ بالتالي مف مشروع "ألؼ" 

مقاربة فكرية تقوـ عمى فكرة التحديث واإلصبلح واالنفتاح المنضبط وضمف مشروع حضاري لؤلمة 

   اإلسبلمية. 

ىو تجسيد لفكرة النظرة المستقبمية المرتبطة بفكرة  ألؼبقولو " إف مشروع  آخرمبحوث  كما يضيؼ

 داةأمف خبلؿ حسف الخمؽ والرغبة في خدمة الخمؽ وىي  إالوالبصيرة ال تتحقؽ  الشيوخ.البصيرة لدى 

أف شعار الصوفي دائما في الحياة ىو  وكوف .5 قابمة رقمالملدييـ لخدمة الخمؽ كونيا ترتبط بالمستقبؿ " 

يحاء القرآني الذي يقوؿ 'كؿ يوـ ىو انو يعتبر نفسو صدى لئل عصره، كماابف  أو"أف يكوف ابف المحظة 

 .1التجميات المتواصمة" ستقباؿالفي شأف' وبالتالي فكونو ابف المحظة يتطمب منو جاىزية كاممة 

"ولفيـ دوافع المشروع وتفسير رؤية الشيخ الحداثية نحو مشروع رقمنة التراث  آخرمبحوث  ويضيؼ

حمد مصطفى العبلوي كاف مجددا أوؿ لمطريقة ف الشيخ األأالوراء وكيؼ  إلىسبلمي يجب الرجوع اإل

العموية لخط التجديد والحداثة الذي تميزت بو الزاوية طبيعيا  اامتداد ألؼوليس مقمدا. ما يجعؿ مف مشروع 

وؿ بالرجؿ المجدد، يقوؿ رسوؿ اهلل "يبعث اهلل عمى رأس كؿ مائة سنة شيخيا األ وصؼنشأتيا حيث  منذ

 مف  أبعد إلىسبلـ يتجاوز مسألة معيد لرقمنة التراث اإل ألؼمة". ما يجعؿ مف مشروع مف يجدد ليذه األ

  ايتجاوز مشروعبالنسبة لنا فالموضوع  ىؤالء.الذي كاف يتميز بو الواسع فؽ األمتداد لصورة ذلؾ كونو ا

 كاف سائدا منذ قروف عبر نماذجزاوية العموية خرقت نظاما فكريا ف الأحيث نجد  تفكير،لمنمط  إلىا حداثي
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 175مرجع سابؽ، ص المستقبؿ الروحاني لئلسبلـ، ،يونس إيريؾ جوفروا-1
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خبلقي لذلؾ المنبع األ امتداداىي  ألؼما يجعؿ مف مؤسسة  ،المختمفةشممت جوانب الحياة  تجديدية

المشروع مف ىنا كاف نتيجة منطقية  . وأف1قابمة رقمالمعمى التربية المحمدية"  المحمدي القائـالروحي 

 وىو ماوجسدىا الشيخ الحالي لمطريقة.  لجممة الدعوات والمبادرات اإلصبلحية التي بدأىا الشيوخ األوائؿ

 يفرياديخالد بف تونس الشيخ  إلىبدءا بالشيخ األوؿ أحمد مصطفى وصوال  الزاوية العموية شيوخجعؿ مف 

المشاريع ذات عديد  بتكارافي  وفيفكر  ـفتجدىنظرة متميزة تحمؿ مقاربة ورؤية إبداعية لممستقبؿ  وفينظر 

التعميـ في وكذا  المتخصص داخؿ الورشات، والتكويفوالتمييف برزىا مشاريع الزراعة أالنفع العاـ لعؿ 

شراؼ شيوخمف تمويؿ  وكميا مشاريع ،المستويات المختمفة وكؿ ذلؾ كاف ضمف مقاربة  الزاوية العموية، وا 

التنمية في مجمميا  أفتقوـ عمى  تقديـ منافع لممجتمع ووفقا لرؤية اجتماعية إلىتنموية تضامنية ىادفة 

الثقافية، تتفاعؿ فيو العديد مف المبادئ والقيـ  الحياة، ومجاؿتسعى لتحسيف جودة  يرورةسبترتبط 

الخبلؽ  ف االستغبلؿ االيجابي واالستثماروالمؤسسات الرسمية وغير الرسمية وضم االجتماعية

االجتماعية، لبلستعدادات المختمفة الكامنة في الفرد والبيئة االجتماعية المحيطة وتوجيييا نحو الغايات 

الحالة االجتماعية العامة  إلىالمتمركزة نحو ذاتو ومصالحيا  األنانيةتو االنتقاؿ بالفرد مف حال وضمف

ىذا المسعى الذي يتحقؽ عبر  تحقيؽ انسجاـ بيف مصمحتو الخاصة والمصمحة العامة. إلىوصوال 

والمشاركة في الشأف العاـ  اآلخريفجؿ االنفتاح عمى أمف  لمفردالقيمي و التعزيز االيجابي لمتراكـ الثقافي 

ما يجعؿ مف   خاصة.اعية والتضامنية التي ال تسعى لتحقيؽ منافع تمواالنخراط في المنظمات االج

الحاجات الروحية  نسؽ مف إلشباعبقوة داخمية  والتضامنية ترتبطىذه المنظمات االجتماعية  إلىاالنتماء 

جذور  إلى جتماعياالرجع فكرة العمؿ الكثير مف المفكريف يُ " ذلؾ أف  السيوسيو ثقافية لمفرد والنفسية و

 . 1دياف السماوية كانت تحث الفرد لمساعدة اآلخريف وتدعوا لمعطؼ والصدؽ"أف كؿ األ و دينية،

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الدراسات  لمعموـ مركزنايؼ العربية  واألمف أكاديمية، مؤتمر العمؿ التطوعي باألمفالعمؿ التطوعي وعبلقتو  ، مفيـومحمد عمر رجب احمد-1
 3، ص28/09/2000-25 والبحوث، الرياض
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لمنشاط  اطبيعي اامتداد "ألؼ"تعتبر المبادرات التعميمية والدعوية الحديثة المتضمنة في مشروع وبالتالي  

نساف مشارؾ في التنمية إبناء  إلى عبرهسعت  نشأتيا. حيثالتربوي والتعميمي الذي قامت بو الزاوية منذ 

ف و تعميـ الشباب ميف الفبلحة حيث يأتي المتجرد مثؿالنماذج مف  عبر العديد جتماعيةواالاالقتصادية 

الميكانيؾ ورشات  إلى إضافةالطباعة و والنحؿ والنجارة والبناء المواشي وتربية  ليكتسبوا خبرة في الفبلحة

 .حرؼ وميارات تساعد عمى تحقيؽ الذات وتقديـ منافع لآلخريف كتسابابعد  ستقموفي

ربط عبلقة مع السجوف لتعميـ المساجيف ميف  إلىبالزاوية العموية في فترة االستعمار مر بؿ وصؿ األ

وبيف روح  جتماعياديني وما ىو  "نظرية التكامؿ بيف الجسد والروح وبيف ما ىو ضمف وحرؼ مختمفة

في بناء روح  العمويةالمشاركة الفاعمة لمفرد المنتسب لمطريقة  فعممت عمى تنمية مبدأ الجماعة.الفرد وروح 

ىـ مقومات التربية السموكية وفؽ رؤية مشايخ الطريقة الجمع بيف متطمبات أف أالتنمية االقتصادية ..و 

عماؿ التي يقوـ بيا المريد بالقياـ بالعبادات المشروعة ومف خبلؿ األ إالالروح والجسد وال يتحقؽ ذلؾ 

 .1نساني"باقي المجتمع اإل إلىليشبع حاجاتو وحاجات مف ينفؽ عمييـ لتتوسع الدائرة 

ولى خطيا شرفت عمييا الزاوية العموية منذ نشأتيا األأوغيره مف المشاريع التي  "ألؼ"عكس مشروع  إذ

ببناء فرد يحمؿ منظومة  ىتماـاالتحقيقيا عبر  إلىصبلحي ورسالتيا التربوية والتعميمية التي سعت اإل

 السريعة، مافكرية وروحية مف شأنيا بناء مجتمع سميـ منيجا وفكرا ومتفتحا عمى العالـ الخارجي بتحوالتو 

 بقضايا الوطف والمغة االىتماـ إلىتعدى دورىا يلجعؿ منيا تتجاوز "الدفاع عمى أصوؿ التصوؼ 

2.والمجتمع"  

  مشروع ضمف حياءه بمبادرة مف الشيخ خالد بف تونس إعادة إعبر  "ألؼ"فقد تـ تجديد مشروع  ولئلشارة

 

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

البحث في االقتصاد المطبؽ مف  العموية، مركزعف الزاوية  ونتائجو، دراسة، معالـ االقتصاد التضامني االجتماعي، أسسو عبد القادر عزوز بف-1
 235، ص2010جؿ التنمية،أ
 166،ص 1998 ، بيروت، لبناف،  1،ط اإلسبلميالغرب  ، دار5الثقافي، الجزءالجزائر  القاسـ، تاريخأبو سعد اهلل -2
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 مف خبلؿ 2019 أوتولى ثـ بالجزائر في أكمرحمة  2018خبلؿ صيؼ والذي انطمؽ مف فرنسا   "أحد"

الجامعة الصيفية لمزاوية العموية بجنة العارؼ وصوال لعقد لقاء دولي بمدينة الحمامات بجميورية تونس 

كما  اإلسبلمي  التراث  ووحدة  ثراء  عمى   الضوء  تسميط إلى  أحد  مشروع   يسعى إذ.2019في شير ديسمبر 

والثقافة  التقاليد  في    غير المعروفة   والتعاليـ المصادر   عمى  طبلعلبللمجميور  المجاؿ  إتاحة  عمى  يعمؿ  

الواحد   مستقبميـ  وبناء  العيش  ليـ يتسنى   حتى الجديدة  لؤلجياؿ  السبلـ  ثقافة  رسالة   تبميغ  بيدؼ . اإلسبلمية 

مف خبلؿ " الى المساىمة في بزوغ أمؿ جديد أحد"كما يطمح مشروع  ضد اآلخر. الواحد  وليس اآلخر  مع  

   التالية:األىداؼ 

                                            اظهار إمكانية التراث الروحي في تقديم إجابات على التساؤالت واالهتمامات المعاصرة -
 المسؤوؿو   الحر  اإلسبلـ ةلصور  عتباراال  إعادة -

  مشتركة رؤية  مف أجؿ بمورة              األخرى والمخموقات   فاإلنسا بيف روابط  لخمؽ   كوسيمة  التوحيد مبدأ   تثبيت - 

رادة مشروع  إحياءعادة إلى إييدؼ  "أحد"مشروع فإف تونس"  بففبالنسبة لمشيخ "خالد  بسبلـ. معا  العيش    وا 

 ونساف اإل تثبيت مبدأ التوحيد كوسيمة لخمؽ روابط بيفبعناصر جديدة ووسائؿ حديثة مف اجؿ  "ألؼ"

عادة اكتشاؼ التراث بتعدده وعالميتو مف خبلؿ إعطاء روح لمعولمة خرى ، المخموقات األ لمحفاظ عمى و وا 

 الجديدة، لؤلجياؿ السبلـبالتالي يطمح ىذا المشروع إلى تبميغ رسالة ثقافة و  .اإلنساف بأخبلقو وفضائمو

سبلمي لدى الشباب لتراث اإلكما يسعى المشروع لئلجابة عمى جممة مف التساؤالت حوؿ كيفية إحياء ا

سبلمي ومف القيـ السمحة لمديف اإل التراث،ليتعاطوا معو برؤية جديدة تواكب عصرىـ وتنيؿ مف ثراء ىذا 

مع واحداث قطيعة مكف مف نشر الوعي ورسالة السبلـ بما يُ  ومف بينيا بالخصوص التعايش في سبلـ

 في التراث الروحي اإلسبلمي. الكامنةاإلمكانيات  إظياروىذا كمو مف أجؿ  ،لمديفالجيؿ والفيـ الخاطئ 

 بالبحث في "أسباب النزوؿ" والمجموعة االولى تـ يتمجموعة مف المشاريع البحثية  "حدأ"مشروع يضـ 

بػ"األماكف ، في حيف تيتـ مجموعة أخرى أعبلـ النساء المسممات"  لمتعريؼ " بمشايخ الصوفية" وبػ"أخرى 



 الفصل الثالث                                        مؤسسة ألف لإلعالم مشروع نهضوي بطابع عصري ملؤسسة تقليدية

 

212 
 

"كما يرتكز المشروع نتاج  الوسائط المتعددة . إلى ورشة ستخصص إل باإلضافة" اإلسبلـالمقدسة في 

المتطور والمتحوؿ في مجاالتو المختمفة. ما لكونو ابف ىذا العصر الجديد عمى الشباب  "أحد"المتجدد 

حياء إعادة إ المشروع إلىيسعى  "حد المبحوثيف أيقوؿ  والتجديد.والبحث  جتياداالفتح باب  إلىيؤسس 

لمتغيرات العصر  الحالي ووفقا اإلنسانيسبلمية وفؽ خصائص ومميزات العصر والعقؿ بنؾ المعطيات اإل

جديدة تنسجـ  وباعتماد تفاسيريفرض تواجد شباب جديد يتماشى وحجـ التحوالت السريعة  وتحوالتو، ما

ف ألثبات و يؤمف بفكرة التحوؿ وعدـ ا الرجؿ الصوفيف أوخصوصيات العصر. وىذا كمو مف منطمؽ 

يؤسس  ىذا كموو  .2رقم المقابمةالمجتمع في حركة دائمة مستمرة ما يستدعي منو مواكبة العصر" 

وذلؾ ألنيـ كانوا يعيشوف في  النظر، ومستبصريف بعيديسباقيف  اأف الصوفييف كانوا رواد عتراؼلبل"

 .1"داخميـ التجربة الروحانية لمتحرير

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  242سابؽ، صمرجع  الروحاني،سبلـ ، المستقبؿ لئليونس جوفروا إيريؾ-1
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  "ألف"بعاد المقاولة االجتماعية لمؤسسة أ -4

يتضمف توفر شروط  مييكبل اونشاط جتماعيةاظاىرة تعد  جتماعيةاالالمقاوالت كوف  وانطبلقا مف -

 التطوعيةو  جتماعيةاالميزىا عف النشاطات التضامنية بمجموعة خصائص ومبادئ تُ وتنفرد  تنظيمية

"ألؼ" الكشؼ عف مدى تجسيد مؤسسة  إلىيا األوؿ ئتسعى في جز دراستنا ولكوف  ،خرىاأل التقميدية

مقاربة  ضمف االجتماعية التابعة لمزاوية العموية لمعناصر المطموبة في نشاط المقاولة لئلعبلـ اآللي  

  )jacques defourny. Carlo Borzaga2001 ( والقائمة عمى ثبلث أبعاد تتضمف 

إلى البحث عف حدود مساىمة القيـ الصوفية في  اخرىمف جية فإنيا تسعى  ،مؤشراتكؿ منيا مجموعة 

بعاد ما يستوجب عمينا في ىذه المرحمة قياس وتحميؿ ىذه األ .االجتماعيةبروز وتدعيـ ثقافة المقاوالت 

فراد عينة الدراسة ضمف أالتي احتوتيا المقاببلت مع  فكار والتصورات والمعموماتانطبلقا مف تحميؿ األ

بعاد الثبلثة )البعد سئمة حوؿ كؿ مؤشر مف مؤشرات األأ تضمفالذي و الدليؿ المنيجي لممقاببلت 

القيـ الصوفية التي ساىمت في  والبحث فيمحاولة تفسير  إلى إضافة (دارياإل االقتصادي، االجتماعي

.االجتماعية االبتكاراتتدعيـ وتحفيز بروز مثؿ ىذه   
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 األول: البعد االقتصادي المحور

مؤسسة ميما كانت نشاطاتيا  وأمنظمة  ةأيمف العوامؿ الضرورية في إنشاء  والمالية الموارد المادية تعتبر

، لكوف الموارد المالية تعد شرطا ذات األىداؼ االجتماعية  المؤسساتوىو ما ينطبؽ عمى أىدفيا  و

ما  وىو وحتى ال تبقى في حالة تبعية لمصادر تمويميا، قرارىا ستقبلليةاو نشاطيا  استمراريةبغية ضروريا 

 إلى السعي جتماعيةاالوالمنفعة  قتصاديةاالجعؿ مف المشرفيف عمى المؤسسات التي تجمع بيف المياـ 

 أيةمثؿ  االجتماعيةالمشاريع المؤسسات ذات " ، لكوفالية عبر النشاطات التي تقوـ بياتوفير الموارد الم

 .  1شركة تقميدية أخرى تنشأ وتُدار في إطار األصوؿ المينية المتخصصة" 

 إلىتسعى ومنذ البداية كانت  نشأتيا، إذف عمى الزاوية العموية منذ و المشرف إليو نتبواوىو األمر الذي 

تجارية تحقؽ  قتصاديةاتمويميا مف مداخيميا الخاصة كمؤسسة  تنوع مصادرو العمؿ عمى تمويؿ مشاريعيا 

. حيث كاف الشيخ األوؿ ىبات وصدقات المرديف والمحبيفنشاطيا في الميداف الزراعي و  إلىضافة إأرباح 

المشاريع  الستمرار مواردالسعي نحو ابتكار  إلىمصطفى العموي دائـ الدعوة أحمد لمطريقة العموية 

والثروة أرباب الماؿ  يدعواكاف فاالجتماعية في تحقيؽ التنمية فنجده قد أدرؾ أىمية االبتكارات  الخيرية،

ينتشموىـ مما ىـ فيو بقولو" إف المشاريع الخيرية سواء دنياوية كانت أو أخروية ل إلخوانيـيد العوف  ليقدموا

إلى ما أصاب قومكـ مف االنتشار في  ـالتفتتال تقوـ ليا قائمة إال بالماؿ فاف الماؿ قواـ األعماؿ...فيبل 

 .2الطرقات عمى عينة تدمي الفؤاد"

اآلف موجودة في الجزائر بمدينة مستغانـ تحمؿ كؿ  ألؼ"مؤسسة المبحوثيف  أفراد العينةيقوؿ أحد 

قتصادي ليا سجؿ تجاري ادارية والبنائية كأي شركة خاصة ذات طابع تجاري المواصفات الييكمية واإل

 ابتكار منافع   نحومف مداخميا  تخصص جزء أجراء.كما ليا عماؿ خدمات تبيع  قتصاديةاكمؤسسة 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 13، ص2009مكتبة الشروؽ الدولية، مصر ، ببل فقر المشروعات االجتماعية ومستقبؿ الرأسمالية، ترجمة ريـ عبد الحميـ، محمد، عالـ يونس-1
  233صسابؽ، مرجع  المستغانمي حياتو ومآثره،الشيخ العبلوي  ناصر الديف موىوب الحسيني، الحسيني-1
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خبرة مينية وحرؼ وتنظيـ  كتسابالكمساعدة الشباب الخيرية  االجتماعيةلتدعيـ المشاريع والسعي 

منذ المؤسسة  والذي تبنت رقمنة التراث الروحيوأنشطة فكرية وعممية ومنيا مشروع  ممتقيات ومنتديات

 جتماعياالبحت كوف الجانب وتجاري قتصادي انشاطيا  التقنية. بالمستمزماتتزويده مف خبلؿ  نطبلقتوا

جمعية خيرية تتشابؾ  أونو إلنجاز شركة تضامنية أكما  ،التضامني غير مقنف في التشريع الجزائري

الزاوية  في نحف. ويضيؼ "  1رقم المقابمةاإلجراءات اإلدارية وحتى األمنية ما يعرقؿ مثؿ ىذه المبادرات" 

بقدر ما كاف واالجتماعية نعوؿ عمى الدولة في تنفيذ مشاريعنا الخيرية  أوالعموية منذ البداية لـ نعتمد 

 .1رقم المقابمةتعويمنا عمى نشاط رجاؿ الزاوية والمحبيف والمرديف والمتجرديف في تنفيذ مبتغانا "

االبتكار التضامني  جديدة تستند عمى مقومات تدخؿ ضمف مقاربةالعموية ما جعؿ مف مبادرات الزاوية 

العمؿ الخيري التضامني إطار رؤية تخرج عف  وفي إطار الخمؽ،واالجتماعي لمخدمات الموجية لخدمة 

وعمى غير  إذ والفقراء. المحسنيفغمب الزوايا وكونيا كانت حمقة وصؿ بيف أرفت بو التقميدي الذي عُ 

الزاوية منذ البداية عمى موارد ذاتية جعمتيـ يؤسسوف مؤسسات اقتصادية فكر شيوخ التقميدية يعادة الزوايا 

 التضامني. االجتماعي اخميا صوب العمؿ دتوجو جزءا مف م

منذ البداية ىي المساعدة عمى تأدية نشاطنا  "ألؼ"ومؤسسة ف أىـ موارد الزاوية إ"  آخرمبحوث  يضيؼو 

مداخيؿ نشاطنا الزراعي والتجاري مف  إلى إضافةورسالتنا كانت تبرعات المحسنيف والمحبيف والمرديف 

الصداقات. عميو ىو المي يسعى فاليد العميا خير  ينتظرش )ال ينتظر(المي بغى يخدـ الناس ما  حر مالنا،

  .8قمر  المقابمة" اليد السفمىمف 

والمسمميف بشكؿ عاـ لضرورة السعي واالجتياد الدائـ لمبحث عف لدعوة المريديف رسالة تربوية  ىيو 

وأف اإلسبلـ ربط بيف العمؿ والعبادة في ثنائية ال يمكف الفصؿ بينيما  الخمؽ،بسيد  اقتداءمصدر لمرزؽ 

والمعنوي لميـو الجديد وما فيو مف حيث المريد يستفتح يومو بالطاعة كسموؾ تعُبدي وبالتحضير المادي "
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لحضاري بمختمؼ أقسامو أعماؿ ومسؤوليات يشارؾ فييا غيره مف أفراد المجتمع في عممية البناء ا

 .1"واالجتماعياالقتصادي 

عمى فكرة التكامؿ بيف الروح والجسد وبيف الجانب الديني التربية الصوفية تقـو " إف ويقوؿ آخر 

أف يكوف الفرد فاعؿ مشارؾ  فكرةحيث عمؿ الشيخ العموي عمى تنمية  لئلنساف. واالقتصادي واالجتماعي

يجابي مؤىؿ  واجتياد وسعيفاإلسبلـ ديف عمؿ  .اال ينتظر الناس لكي تساعدو ا لمحياة وأف يكوف فرد وا 

 مصادر لىإ لمشاريع تعودا ليذه المنابع الحقيقية جعؿ مف األمر الذي .11رقم المقابمةوليس انتظار" 

 الصدقات.وقيمة  ثقافية توازي في قوتيا فريضة الزكاةو ورمزية روحية 

" لعؿ ما جعؿ الزاوية العموية تحقؽ الكثير مف المشاريع لممجتمع أنيا لـ  المبحوثيف بقولو حدأىنا يؤكد و 

أف الظروؼ التي  المناسبات، بؿالتي تنتظر اإلعانات لتوزيعيا في تقـ عمى فكرة الجمعيات الخيرية 

وبعد التوكؿ عمى اهلل  إذ ،عف تمويؿ ذاتيالبحث رافقت ظيورىا ىي التي حتمت عمى الشيوخ منذ البداية 

األماـ وال  إلىتعالى نعتمد عمى أنفسنا في كؿ ما نقوـ بو ، فاإلنساف المسمـ الحقيقي ىو مف يسعى 

ما يؤشر عمى وضوح الرؤية وتبمور اليدؼ بشكؿ دقيؽ لدى مسيري  .11رقم المقابمة ينتظر اآلخريف"

في اعتماد طريقة العمؿ التضامني ضمف استغبلؿ الموروث الثقافي لممجتمع القائـ عمى روح الزاوية 

عيدا عف روح االتكاؿ والتواكؿ في تحقيؽ مبادرتيا االجتماعية في المياديف المختمفة بوالعطاء  التضامف

 رمزية و رسائؿكونو يحمؿ  إلىاليدؼ التقني بالتالي يتجاوز  "ألؼ"جعؿ مف مشروع  ما .ليوإما سعت في

لمبنية الروحية سمطة ال يمكف تجاوزىا عند تفسير الكثير مف الظواىر ومنيا ما  أفثقافية تؤكد عمى قيـ 

شباع حاجاتو  وأف .تعمؽ بالتدبير االجتماعيي  الروحية.اإلنساف ميما كاف انتماؤه يسعى دوما لتحقيؽ وا 

 لمستوى الوعي الذي بمغتو ىذه الكيانات التقميدية بقيادة روحية ورمزية لمشيخ  وأف المشروع بالتالي يؤشر

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

، 93المطبؽ،العددمركز البحث في االقتصاد  دراسة عف الزاوية العموية، أسسو ونتائجو، االقتصاد االجتماعي، بف عزوز عبد القادر، -1

 221،ص2010
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تنظيمات اجتماعية قادرة عمى المحاؽ  إنشاءـ رسائؿ عمى قدرة ىذه الكيانات في يخالد بف تونس وتقد

 حيث ، روحي ورمزيما تمتمكو مف مخزوف عمؽ حضاري وفكري اعتمادا عمى  إلىبالعصر والوصوؿ 

يجعؿ مف ول الكثير مف ىذه القوة . تمتمؾ عديدةف تتجاوز مجاؿ القوة المادية لمجتمعات بو أاستطاعت 

يكفي إلطبلؽ فاعمية  اتنموي امحتوى حضاري ووعيتربوية و  اقيمإذف مضمونا يحمؿ  المضموف الصوفي

 حضارية في أي مجتمع.

الرزؽ فسيد الخمؽ قدوتنا  إلىآخر "أىـ حاجة تعممناىا في الزاوية ىي أىمية العمؿ والسعي مبحوث يقوؿ 

تجاوز المستوى المادي إلى  لمصوفيةف العمؿ بالنسبة أ و،  7رقم المقابمة" كاف يأكؿ مف عرؽ جبينو

بؿ انو أحد دعائـ الشريعة  وكوف العمؿ لدى الصوفية ُيعد، وكونو يرتبط بمرضاة الخالؽالمستوى الباطني 

 فضؿ عمى الكثير مف العبادات.يُ 

فالشيخ أحمد العموي  يعطوه،كاف يقارع باه  آخر " أف الرجؿ الصوفي الحقيقي عمره مامبحوث ويضيؼ 

ة المالية وعدـ السعي نحو االستقبللي أفذلؾ   .12رقم المقابمةتعمـ الكثير مف الحرؼ وزاد عمميا لمناس "

 أفيحمؿ دالالت ورسائؿ تربوية مفادىا المنظمات و الجمعيات الحكومية  أو الحكومةالوقوع تحت رحمة 

ف اليد العميا أو  التواكؿ ـوليجعؿ في حياتو مبدأ العمؿ وعد وفاعبل،يعيش ايجابيا  أفالمسمـ عميو  فاإلنسا

 .حياة وخمقا نبويا وجب االقتداء بو  ردستو دائما خير مف اليد السفمى 

الذي يعتبر قيمة ومورد  والسعي يماف بالعمؿمنذ نزولو ربط اإل ـاإلسبلف أ" عمىآخر  وىنا يؤكد مبحوث

ف الفرد ال معنى لحياتو أكما  مف يحتاج الناس. المسمـ ىو مف يحتاجو الناس وليس ىو اقتصادي، وأف

عمى العمؿ والتحصيؿ المادي ودؽ  تعالى حثّ  اهللأف و خروي والعمؿ الدنيوي. لـ يربط بيف العمؿ األ إذا

  .4 رقم المقابمةبواب الرزؽ" أ

ـ السامية المعبر عنيا مف طرؼ كؿ المبحوثيف والمرتبطة خاصة بتقديس العمؿ إذ وضمف ىذه القيّ 

يثارىـ عمى الذات، تقاف والسعي واالجتياد والتفكير في شؤوف الغيرواإل نانية مف ونزع مواطف الشح واأل وا 



 الفصل الثالث                                        مؤسسة ألف لإلعالم مشروع نهضوي بطابع عصري ملؤسسة تقليدية

 

218 
 

تربية روحية فة صوفية و فمستجسيد لمعالـ تجعؿ لممبادرات االجتماعية ومف ضمنيا مشروع "ألؼ"  النفس

عمى  القائميف فراداأل ىؤالءخبلص لدى ا  دت ثقة و وجاذبية استثنائية لشخصية الشيخ خالد بف تونس ولّ 

 .لى اهلل سبحانو وتعالىإنجز طريؽ لمخبلص ووسيمة لمتقرب مف العمؿ المُ  المشروع، ولتجعؿ

نساعدوا الناس وال ننتظر مساعدة أحد حيث  و اخدمو ن"حنا في الزاوية عممونا باه  حد المبحوثيف أيقوؿ 

أىمية العمؿ  فأ وىو ما يؤكد.  5رقم المقابمةصباه "رسوؿ اهلل كاف يبحث عف قوتو منذ وخير قدوتنا 

يرى أىؿ العمـ  إذمف غير الفريضة،  اتطمبو مقدمًا عمى الكثير مف العبادمف وقيمتو في اإلسبلـ جعمت 

وردت الكثير مف  قادٍر. حيثأّف العمؿ وطمب الكسب والسعي لو واجٌب مفروٌض عمى كؿ مسمـٍ 

النصوص الصحيحة في كتاب اهلل عزَّ وجؿَّ والصريحة في سنة النبي صمى اهلل عميو وسمـ التي ُتشير 

 األرض.في  واالستحبلؼالسعي عميو ضمف مفيـو  والحثّ إلى أىمية العمؿ ومكانتو 

نفسنا نخدموا باه أف نعتمد عمى أوؿ لمطريقة تعممنا آخر " منذ البداية ومع الشيخ األمبحوث  ضيؼوي

نسدوا حاجات عائمتنا لوحدنا، ومف ثـ المؤسسة كانت تبحث عف مصادر لتمويؿ مشاريعيا مف الفقراء 

 . 7رقم المقابمة" ومف مداخيميا الخاصة الخيرأصحاب و )المريديف( 

تحمؿ رسالة قوة رمزية مؤسسة روحية و  ؿ منذ نشأتياتمثّ العموية كانت  إف الزاويةما يؤسس لمقوؿ وىو 

يا نسقا فكريا يمنحت لمريد مضافة،تسعى إلى تقديـ قيمة ثقافية وفكرية  اجتماعية ورؤية تربوية إصبلحية

تبمور في مستوى العطاء والحماس في االنتماء ليذه اجتماعيا سموكا يحمؿ مشروعا افرز  وأخبلقيا

 المشاريع.

إذ وانطبلقا مف ىذه التصريحات تظير مبلمح التربية الروحية وأثرىا السموكي والتربوي عمى ىؤالء األفراد 

 ضرورة السعي الدائـ نحو والتأكيد عمىوااليجابية ونبذ روح التواكؿ مف خبلؿ التأكيد عمى أىمية العمؿ 

البحث عف مصادر لمرزؽ اقتداء بسيرة الصالحيف. ولتجعؿ مف العمؿ قيمة أخبلقية وفريضة شرعية 

وتحقيؽ سعادة روحية. لمرضاة الخالؽ   
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يقوؿ آخر "كنا نتمقاو )نمتقي( كؿ يوـ ونحف في قمة السعادة والفرح ألف األمر بالنسبة لنا كاف عمؿ و 

6رقم مةالمقابونشر لكبلـ ربي "مقدس فيو رضا اهلل   

د وبذؿ بالصبر والتجمّ  ومتحمي مفارًقا لممادة صارمف  إالالتي ال يناليا حسب الصوفية  السعادةتمؾ 

الصادقة  والمحبةوتطيير النفس مف مطالب الدنيا  وتعالى، اهلل سبحانونيؿ رضى في سبيؿ المجيود 

تدرؾ بالحس والعقؿ، بؿ  أف السعادة ال"يقوؿ ابف عربي  روحية.والتي ىي سبيؿ كؿ معرفة وتجربة 

أي إنيا تكوف بالتجربة الصوفية وقمب العارؼ واستحضار  الصالح،بالقمب ووجداف العارؼ ورؤيا الولي 

  .1"الباطف والتغزؿ بالذات المعشوقة

ساعات عمؿ في اليـو في المشروع وحنا  8كنا نستغرؽ  أنناخر "اليـو عندما نتفكر أمبحوث يقوؿ ىنا و 

9رقم المقابمةمر لـ يكف طبيعي كانت تدفعنا محبة اهلل ومحبة الشيخ لمعمؿ"ف األأفارحيف متعاونيف نعرؼ   

 ألؼولياءنا حيث عممنا في أخر " كنا شباب طموح ورثنا محبة الزاوية والشيخ مف عند أمبحوث ويقوؿ 

بؿ العكس كنا عندما نمتقي مع بعض نتنافس عمى مف الذي ينيي  ممؿ. أوسنوات دوف كمؿ  10لمدة 

وىكذا كنا ندو الخدمة معانا لمنازلنا وفي اليـو الموالي نردىا  الكتابة.أعمالو قبؿ اآلخر باه يقدميا لمجنة 

3رقم المقابمةالشيخ"كثر لـ نكف نعرؼ قيمة ىذا العمؿ الميـ ننفذ واش كاف يقوؿ واأل ،كاممة  

تجميات التربية الصوفية القائمة عمى المحبة اإلليية التي ىي أصؿ كؿ وجود  بشكؿ دقيؽ جسدي ماوىو 

وتُثبت وُتغير السموؾ وتزيد مف مستوى اإلخبلص وترفع اليمـ  عند الصوفية، فتولد الطاقة وتخمؽ الحوافز

 تجعؿ مف الفرد معطاًء و ترفع مف مستوى التضحية، ل مكاـر األخبلؽ وتطمئف النفوس لمزىد في الدنيا

ينكر ذاتو في سبيؿ النور الرباني، تمؾ ىي القيـ التي تُفسر حجـ التضحية وقيمة المجيود المبذوؿ في 

 سبيؿ تجسيد وتحقيؽ المشروع. 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2007-12-11نشر بتاريخ  فمسطيف، مقاؿمجمة دنيا الوطف،  مفيوـ السعادة في الفكر الصوفي، حمداوي جميؿ،-1



 الفصل الثالث                                        مؤسسة ألف لإلعالم مشروع نهضوي بطابع عصري ملؤسسة تقليدية

 

220 
 

الزاوية العموية مع الشيخ أحمد العموي وكؿ الشيوخ البلحقيف كاف يقوـ  تاريخ " فأ المبحوثيف ويؤكد أحد

فتجد الزاوية دائما كانت تسعى مف أجؿ المجتمع وىو ما  المختمفة،بقضايا المجتمع  االىتماـعمى مركزية 

جعميا تبحث عف مصادر وموارد لنشاطاتيا دوف مد اليد ألحد فكانت السباقة الستغبلؿ الوقؼ و أراضي 

1رقم المقابمةأجؿ أف ال تتوقؼ المشاريع التي تشرؼ عمييا " والتجارة مفالحبوس في ميداف الفبلحة   

غرسيا في روح  إلىالشيخ  كاف يسعىف فكرة االستقبللية المالية كما ىي قيمة تربوية ورسالة أ ويضيؼ "

 جتياداالبتسعى ومنيا كانت والزالت الزاوية  ،ستعماراالفرضتيا ظروؼ نشأة الزاوية في فترة  المريد، كما

كؿ الخيرية واالجتماعية منذ القدـ مع تحفيظ القرآف لمطمبة وضماف األ لمشاريعيامداخيؿ و حموؿ  إيجادفي 

1رقم المقابمة" الفقراء وعابري السبيؿ مساعدة ىإلوالمبيت   

دت ىذه الرؤية المقاربة اإلصبلحية التي جاء بيا الشيخ احمد مصطفى العموي وفي دعوتو حيث جسّ 

عارض  والعمؿ. حيثالقائمة عمى الجد والكد الدائمة إلى تجسيد مبادئ التصوؼ الخمقية ونورانية اإلسبلـ 

ائد بوصفيا منذ توليو المشيخة ممارسات المرديف القابعيف في المساجد يشعموف البخور وينشدوف القص

جعموا التصوؼ فضاًء لمدروشة  والحركة، حيثودعوتو ىؤالء إلى الديناميكية  اجتماعات العجائز،

المستويات المعنوية والروحية بيف مناحي الحياة المادية واالقتصادية مع  مزجلكنو  وبيع األوىاـ.واالحتياؿ 

اإليماف  ويربط بيفالوجو الروحاني الذي يعمؽ العبلقة بيف اإلنساف وخالقو ذلؾ  اإلنساف.واألخبلقية في 

  .والعمؿ

آخر " أف الزاوية العموية مف الزوايا القبلئؿ في الجزائر المي فكرت الخروج مف المسجد  مبحوث ويضيؼ

والتجارة. والقبب ومف الخموة والذكر لتختمط مع المجتمع وتبني مؤسسات وتشتغؿ في ميداف الزراعة 

ننتظر الصدقة  أالعرفت عزؿ ىذه الزوايا ومنعيا مف النشاط استوجب عمينا  التيمع الظروؼ  خاصة

 2رقم المقابمة والمزية بؿ أف نصبح لنا استقبللية مالية"
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جعمت الزاوية مف أولوياتيا  المريديفالتي يحمميا  يةالقيمالبيئة الفكرية والمنظومة مف ىذه  انطبلقا و إذ

 إلىمنذ البداية  تسعىو جعميا  ،البحث المستمر عف موارد ومصادر ذاتية لتمويؿ نشاطاتيا المختمفة

العمؿ عمى ابتكار نشاطات وخدمات اقتصادية وزراعية وتجارية لتوفير مداخيؿ تؤىميا لمقياـ بمياميا 

خبلقي  يستمد أصولو مف معالـ أ وطار فكري إف وذلؾ ضم ،االجتماعية والتضامنية التي التزمت بيا

حساف خبلؽ وصفاء القمب وترقية النفس والسعي لممعروؼ واإلالتربية الصوفية القائمة عمى مكاـر األ

 توروح التوكؿ والعمؿ ،وجعم يثار ونزع مواطف الشح وممئيا بالكـر والعطاءوتزكية النفس عمى المحبة واإل

الزاوية العموية بالمشاريع  اىتماـمف  جعؿ ماقوتو مف عرؽ جبينو .يات الصوفي كسب و ولأمف 

 يؤكد عمى الرؤيةما لعؿ ، و  1914بظيورىا منذ عاـ  ارتبطتقديمة كونيا ظاىرة التضامنية  جتماعيةاال

مف عمى امتداد السنوات الماضية الشيوخ  إليوكويف الفرد ما بادر تيا بتالتنموية لمطريقة العموية واىتماما

 عبر إلعادة تأىيؿ الشباب الجزائريوالخياطة الزراعة خبلؿ تشكيؿ ورشات لمميكانيكا والنجارة والطباعة و 

 وفكرىا التنموي االقتصاديسموكيا  تستمدا. حيث ولتجعؿ منيـ قوة منتجةميـ لحرؼ يستفيدوف منيا يتعم

و أف مف سيرة الصالحيف في سعييـ الدائـ و إقباليـ عمى العمؿ والسعي واإلتقاف ، االصبلحية  ورؤيتيا

 ىذه المؤسسات بالتالي تمثؿ فضاءً لتصبح مع مرور الوقت الرجؿ الصوفي كاف دائما صاحب اليد العميا .

تتأسس وتستمر انطبلقا مف  ،وبنية مييكمة بطرؽ ووسائؿ حديثة تحوي كؿ عناصر المؤسسات العصرية

توجو جزء منو وتقديـ خدمات بمقابؿ مادي إلنتاج اقتصادي وتجاري نشاط استثمار لموارد مالية و 

لـ يحمؿ  ماواجتماعيا  تنظيـ بكونو نشاطا تضامنيا أيال معنى لوصؼ نشاط  .إذلمنشاطات االجتماعية 

 واإلبداع.االبتكار االستقبللية وعدـ التبعية و صفة 

والحرص عمى الدنيا  نغماساالالزاوية لـ يكف يعني  والمجتمع لدىالسعي نحو قضايا األفراد  فافومف ىنا 

يجابي مع قضايا المجتمع ضمف رؤية مرتبطة بتزكية اإل ندماجاالو  در ما كاف يعني التفاعؿ الوجدانيبق

 نتصارواالالمدرسة العموية أف األمر بالمعروؼ  اعتبرت حيث المقامات.إلى أعمى  بيااالرتقاء و النفس 
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ف و أ ،الحياة الوجدانية الصادقة تجمياتكبر ألمضعفاء والتفكير في قضاياىـ وحؿ مشاكميـ ىي مف 

 وىو ما،خبلقي نساني و السمو األالعزلة ورفض العمؿ االجتماعي المنتج يعد مف معوقات الكماؿ اإل

 أوف الدافع  وراء ىذه المساعي ىو في النياية ترجمة وانعكاس لتراكـ تمؾ التربية المباشرة أيؤسس لمقوؿ 

لخوض غمار الحياة  المريديفغرسيا في نفوس  العمؿ عمى نفؾ شيوخ الزاويةاغير المباشرة التي ما 

يا عمى التأكيد خبلقي والتي كانت تدور مجممعامة انطبلقا مف التزكية الروحية والتكويف األ جتماعيةاال

كبر موجو ومرشد لمنفس نحو أ اوجعمي جتماعيةاالىمية السعي والتدبير لتحقيؽ مقتضيات الحياة أعمى 

الموجو لمشأف العاـ خاصة عند  وفي شكمو الكمي ليصبح العمؿ و  كماليا ولمحد مف كبريائيا وغرورىا ،

يضا السعي في ابتغاء فضؿ اهلل الذي أالزاوية العموية بيذا المعنى "ليس سعيا لمكسب فحسب بؿ ىو 

نما بذؿ إالعيش  ستقامةالرض ،وىكذا فاف العمؿ بيذا المنظور ال يعني بذؿ المجيود ودعو في األأ

يوفر استقبللية  مالية تجمب القوة و  جتماعياطار إالتصوؼ ليصبح بيذا العمؿ   ستقامةالالمجيود 

1المعونة  في الصبر عمى الطريؽ"   

مقصدا  لدى الصوفية أضحتلخدمة المجتمع والوقوؼ عمى تحقيؽ حاجاتو  والمبادأةالسعي  فأوىنا نجد 

بديؿ  أوشرعيا ومطمبا أخبلقيا تجاوزت بو مسألة العمؿ الخيري والتضامني قبؿ أف يكوف قيمة إنسانية 

النبوية الشريفة سيد الخمؽ في العديد مف األحاديث رسالة  تستند في ذلؾ عمى ،تنموي بمغة العصر الحالي

عماؿ وأحب األ اهلل أنفعيـ، إلىأحب الناس  الطبراني" رواه الذي   عميـ وسمـ في الحديثقولو صمى اهللك

تطرد عنو جوعا ولئف  أوتقضي دينا  أوتكشؼ عنو كربو ، أووجؿ سرور تدخمو عمى مسمـ ، اهلل عز إلى

ألف يأخذ أحدكـ. وقولو "" شيرا المسجدف امكث في أاهلل مف  إلىحب أخي المسمـ في حاجة أأمشي مع   

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  

233-228ص 2015سنة 12االجتماعية، العددمجمة اآلداب والعمـو  التربية الصوفية ثنائية الوجداف والمجتمع، محمد، مفرداتر يوسر أ-1  
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بيا وجيو، خير لو مف أف  حطب عمى ظيره فيبيعيا، فيكؼ اهلل حبمو ثـ يأتي الجبؿ، فيأتي بحزمة مف

 وعدـ اقتصارمسايرة العصر  إلىالسعي بوأف الرجؿ الصوفي مطالب  ." يسأؿ الناس، أعطوه أو منعوه

شعاؿقبور شيوخو لتبلوة الذكر  جيوده حوؿ عميو العمؿ والسعي في طمب الرزؽ والسير  بؿ ،الشموع وا   

وذلؾ وتصديقا لقولو يكوف كبلًّ عمى غيره  وأال ،رزقووالبحث عف مصدر  واالجتيادعمى وجو األرض 

المؤمف القوي خير وأحب إلى اهلل مف المؤمف الضعيؼ وفي كؿ خير، احرص عمى "صمى اهلل عميو وسمـ 

ف أصابؾ شيء فبل تقؿ لو أني فعمت كاف كذا وكذا، ولكف قؿ:  ما ينفعؾ، واستعف باهلل وال تعجز، وا 

.رواه مسمـاهلل وما شاء فعؿ فإف لو تفتح عمؿ الشيطاف " قدر  اليد العميا خير مف اليد السفمى  

 نشأتيا منذ وتبنتيا العموية الزاوية عمييا أشرفت التي واالجتماعية التضامنية المبادرات ميز ما أف نجد إذ

  المقاوؿ دور لعب والذي الشيخ أو القائد ويستشعرىا يستشرفيا التي واالبتكار اإلبداع فكرة ىي

 لزمانيا. سابقة األحياف مف الكثير في كانت جديدة وأفكار حموؿ عف البحث في دوما الساعي االجتماعي

وما تحتويو مف مبادئ وعية القيـ ومنيا القيـ الصوفية في الحاالت العامة بن امرتبطكاف  اإلبداع ىذا

روح  موضوعوىو ما جعؿ مف  األنانية،ونبذ واالجتياد والسعي  واإلتقافالعمؿ  إلىوفكرية تدعو  أخبلقية

عامة والصوفي  اإلسبلمي واضيع التي مثمت نقطة ارتكاز في الفكرالمبادرة والسعي لمخيرات مف الم

التي تشير  واألحاديث اآلياتالعديد مف يـ والسنة النبوية الشريفة وردت انو في القرآف الكر فنجد  خاصة،

 تحقيقيا بطرؽ صحيحة. إلى والسعيالخمؽ ف و في عمؿ الخير والتفكير في شؤ  المبادرة والبدء أىمية إلى

كؿ ذلؾ  في القرآف في ثبلثيف موضعًا منيا عشريف موضعًا بصيغة الفعؿ، السعي وردمصطمح  أفبؿ 

نعزلت وتقوقعت عمى نفسيا تمارس اجماعة مف الناس السائدة في كوف الصوفية تمؾ الصورة الذىنية  ينفي

الصوفي الحقيقي ليس مف يعزؿ نفسو عف مجتمعو بيف كوف و  الطقوس والتقشؼ والزىد وانتظار المصير،

 بؿ المجتمع ىو الفضاء الحقيقي لتجسيد تعاليـ وقيـ الصوفية. جدراف زاويتو غير مباؿ بقضايا مجتمعو
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" ال شؾ  لمتمويؿ إذبتوفر مصادر ذاتية  إال اجتماعيتدبير  عف عمى انو ال يمكف الحديث يؤكدما  وىو

الماؿ في مشروعات ريادة األعماؿ  النجاح، ولكفميـ ورئيسي في تحقيؽ عامؿ أف الماؿ يعتبر 

اليدؼ الرئيسي مف ريادة األعماؿ  التنمية، وأفليس ىدؼ في حد ذاتو بؿ وسيمة لتحقيؽ  االجتماعية

ال تختمؼ عف  منظومة منياجعؿ  وىوما. 1ىو تحقيؽ التغيير اإليجابي المطموب في المجتمع" جتماعيةاال

التقميدية فيما كونيا ال تركز غاياتيا عمى تحقيؽ الربح بقدر ما تركز عمى  االقتصاديةالمنظومات 

نيا كانت تعتمد أ جتماعيةاالحيث أوضحت الكثير مف التجارب العالمية في مجاؿ المبادرات  المجتمع. 

في مواردىـ المالية في إنجاح  واوكيؼ استثمر  جتماعيةاالمشاريعيا  إنجاحعمى استثمار موارد مالية في 

وىو ما  .والتي تخطت حدود بمدىـ لتصبح تمثؿ ظاىرة اقتصادية اجتماعية عالمية جتماعيةاالمؤسساتيـ 

دعـ وعدـ اعتمادىـ عمى وية العموية تنبو لو القائموف عمى المشاريع االجتماعية والتضامنية في الزا

اريعيا، عمى المساندة الحكومية إلتماـ مش أوالخيرية والمنح  العطاءات  عمىأو المنظمات غير الحكومية 

لتسيير ىذه يحتاجونو  ماتوفير جؿ أكثيرا ما اعتمدوا عمى القياـ بمشاريع تجارية وزراعية خاصة مف  بؿ

كوف لدييـ في  ةإضافة إلى ىبات وصدقات المحسنيف والمحبيف .انطبلقا مف قناعة راسخ ،المشاريع

 عماؿ اليادفة لمربح ُيدار وفؽ مبادئ مماثمة لتمؾ التي تدير مؤسسات األ "العمؿ االجتماعي التضامني 

أف يكسر المشروع الذي يحركو مجرد ب إذ، اجتماعييركز فيو عمى تقديـ منتجات وخدمات ذات نفع حيث 

ويصبح  حاجز التبعية المالية يستطيع التحميؽ بحرية في سماء تحقيؽ ىدفو جتماعيةاالتحقيؽ األىداؼ 

 وحينما ينمو المشروع الخاص باليدؼ  مشروعا مستداما مف خبلؿ ذاتو ويتمتع بنمو وتوسع غير محدود،

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 75، ص2012،العربية المتحدة والدراسات، اإلماراتالمركز الدولي لؤلبحاث  ،االجتماعية األعماؿريادة  إلىتيريزا شاىيف، مقدمة -1
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ُيصاغ ويمارس  جتماعياالثـ فإف المشروع  ف.... ومتنمو معو المنافع التي يحققيا لممجتمع جتماعياال

عف ىدؼ  ستعاضةاالمع  وعائداتيا، ولكفوأسواقيا ونفقاتيا  كمؤسسة أعماؿ بإنتاجيا وخدماتيا وعمبلئيا

 جتماعياالمف تحقيؽ أىداؼ مالية بحتة يسعى المشروع  ، فبدالاالجتماعية تعظيـ الربح بيدؼ المنفعة

 .1"االستمراريةتمكنو مف مع تحقيؽ أرباح  جتماعيالى تحقيؽ ىدؼ إ

 إالف تستمر أتعيش حالة مف التبعية كونيا ال تستطيع واالجتماعية كانت أف المنظمات الخيرية  ذلؾ

 أووعندما تختفي  بوجود الدعـ المالي مف تبرعات األفراد والمنظمات والجيات الحكومية وغير الحكومية،

 جتماعيوفاالومف أكثر األخطاء التي يقع فييا الرواد  إذ" الخيرية.تتراجع ىذه التبرعات تتوقؼ األعماؿ 

فكار غير ربحي ,بؿ عمى العكس أف األ امشروع أوالتفكير فيما يقوموف بو كما لو كاف جمعية خيرية 

اتّبع القائموف عمييا نفس استراتيجيات الشركات الربحية األكثر نجاحا  إذا إالالنجاح لف يكتب ليا  الريادية

 أيىمية عف بناء فريؽ العمؿ في أال يقؿ  تماعيةفريؽ العمؿ لمشروعات الريادة االج ف بناءأو  .في العالـ

 .2مشروع ربحي"

بنية كانت تعد وحدة اقتصادية و  "ألؼ"ودالئؿ عمى أف الزاوية العموية وعبرىا مؤسسة  مؤشراتوكميا 

 سوقّية مضافة وتحقيؽ أرباح، تَُنّفذ مجموعًة مف ةوخدمات تيدؼ إلى إيجاد قيم اتنظيمية تنتج سمع

ّـُ بتوفير موارد مالّية مف أجؿ استمرار العممّيات الخاصة بيا،  ذات شخصية قانونية تتمتع النشاطات وَتيت

ليا نفس تنظيـ الشركات التي تيدؼ تتأسس عمى أطر تنظيمية محددة  داري، كماواإلالمادي  ستقبلؿباال

ورأس ماؿ  قتصادياال والسجؿ التجاري والنشاط الييكميالتنظيـ و ـ الربح مف حيث الفضاء المكاني لتعظي

ىذه الكيانات مثميا مثؿ  إذ تقوـ" ىداؼاألرغـ أنيا كانت تختمؼ عنيا في  دائميف،وعماؿ وموظفيف 

نتاج و كيانات األعماؿ األخرى بتوظيؼ العمالة   بسعروالخدمات وتوصيميا لمعماؿ  السمعا 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 49ببل فقر، مرجع سابؽ ،ص محمد، عالـيونس -1
 105مرجع سابؽ ،ص أمؿ ،تجارب في الريادة االجتماعية،خيري  -2
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 الذي يجب أف تقيـ وفقو ىو  ويكوف ىدفيا الضمني والمعيار إليو،متوافؽ مع اليدؼ الذي تسعى 

وتمكف لمشركة نفسيا أف تحصؿ  وجماعات،لمف تدركو بنشاطيا مف أفراد وأسر  جتماعيةاخمؽ منافع 

الربح  إلىىي شركة يحركيا سبب وجودىا وال يحركيا السعي فمؤسسة المشروع االجتماعي ربح.  عمى

     .1ورسالتيا أف تعمؿ لتغيير العالـ مف حوليا" 

تقوـ عمى مبادئ وآليات تختمؼ عف بقية  أنياالمقاوالت ذات الطابع االجتماعي  نشاطات يميزما  فإ

في حيف يتفقوف في الغايات  النشاطات الخيرية والتضامنية األخرى في التسيير والبناء والتنظيـ 

واألىداؼ، حيث ترتكز األولى عمى اإلبداع والمخاطرة وعمى البحث عف مصادر لمتمويؿ عبر نشاطيا 

اإلعانات لتوزيعيا بيف المحسنيف والفقراء تستقبؿ فاف الثانية تعد حمقة وصؿ فقط  االقتصادي والتجاري ،

ما يجعؿ مف  مؤسسات المقاولة االجتماعية .مواردىا عمى الصدقات والتبرعات تقـو   ،عمى المحتاجيف

موؿ بيا في مؤسسات منتجة تقـو عمى نشاط تجاري أو اقتصادي مييكؿ ومنظـ ووفؽ الشروط المع

مف مداخميا لمنشاط  اابؿ جزءبالمق تخصصو مرارىا تضمف بقاءىا واست التقميدية المؤسسات االقتصادية

مف بالتالي يجعؿ  المالية، مااستمرار الثانية رىيف بتوفر الموارد في حيف يبقى  االجتماعي التضامني.

واالنتماء الذاتي بدوف إكراه أو السعي لتحقيؽ  التطوع والمبادرة مؤسسات المقاولة االجتماعية تقوـ عمى

نشاطيا  الدولة يتمركزميما كانت طبيعتيا، يحكميا تنظيـ مييكؿ وغير مرتبطة بأجيزة ومنفعة غايات 

 االجتماعية.والبلمساواة والعدالة  االجتماعيحوؿ مجابية التيميش 

التجارب العالمية في مجاؿ الريادة  الكثير مفية العموية تتوافؽ في الرؤية مع وىنا نجد أف تجربة الزاو 

 تكاؿاالوعدـ  تماعيةجاالنجاز مشاريعيا ا  مالية في تجسيد و الموارد ال ستثمارمدت االتي اعت تماعيةجاال

 يستشعر المشاكؿ تماعيكوف الريادي االج ،ما تجود بو الحكومات أوعانات الجمعيات الخيرية إعمى 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 48،عالـ ببل فقر، نفس المرجع  ،ص محمد  يونس-1
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 المؤسساتمع شراكة قامة إعمى كمؤسسة تجارية " ألؼ"مؤسسة  تعمم اذ ويبحث عف الحموؿ.

 وعمبلء لتسويؽ خدماتيا بشكؿ دائـ عبر استغبلؿ سواؽ أاالقتصادية الخاصة والعمومية والبحث عف 

 وفؽ منيجية وخطواتأصبحت تدير مشاريعيا التجارية  كماضاءات المختمفة لتسويؽ خدماتيا، فال

 .مناسباتيالو بعيدا عف النشاط الظرفي  حترافيةاالبدخوليا عالـ  العصريط االقتصادي يخطتالتسيير وال

مؤسسة نموذجية في التسيير المستقؿ عف دعـ الييئات الحكومية وىو ما  الزاوية العموية جعؿ مفكؿ ذلؾ 

 يد الزوايا والمؤسساتدزمات واليزات التي عرفتيا عيفسر استمراريتيا في النشاط عمى الرغـ مف األ

التصوؼ حالة روحية  فأ. وكونيا مؤسسة تحمؿ رؤية تنموية ورسالة تربوية مفادىا خرىاأل الخيرية

تقانو  كتسابافف صناعة الحياة ومواجية التحديات عبر  الكتسابورسالة أخبلقية  قّيـ حب العمؿ وا 

وضمف رؤية مييكمة  ،والتواكؿالخاصة بعيدا عف روح االتكاؿ  عمى الذات في تدبير الشؤوف عتمادواال

داريا واقتصادياتنظيميا    .وا 

والسعي نحو  ستقبلليةاالف اعتماد الزاوية العموية عمى مقاربة العمؿ االقتصادي ومنيج إ ـعابشكؿ و 

تجارية أنشطة و مشاريع  عتمادىااالتعميمية والفكرية عبر  جتماعية،االالبحث عف موارد لتمويؿ مشاريعيا 

حيث تعود العوامؿ  .تاريخيةأخرى و عوامؿ فكرية  إلىوزراعية لضماف استمرارية دورىا الريادي تعود 

نساف إف الرجؿ الصوفي أفراد مفادىا وبقية األ ايلمرديرغبة الزاوية في بعث رسالة تربوية  إلىالفكرية 

 فأشباع حاجاتو ال ينتظر الناس إخريف يعتمد عمى عرؽ جبينو في غير متواكؿ عمى اآلايجابي عممي 

 ستعماراالبوجود  رتبطتاظروؼ نشأتيا التي  إلىتاريخية العوامؿ في حيف تعود ال منعوه. أوعطوه أ

 إلىضافة التي اعتمدىا عمى الزوايا باإلمنابع ومصادر التمويؿ الخارجية  وسياسة التضييؽ وتجفيؼ

كؿ  .عانات عميياومنع اإلية ومصادرة ممتمكاتيا ومطاردتيا لمزاو  ستقبلؿاالموقؼ السمطات الجزائرية بعد 

جعؿ مف الزاوية  مامارسة التجارة الفبلحة وغيرىا. عبر ما تعتمد عمى موارد ومصادر ذاتية جعؿ منيذلؾ 
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البحث عف آليات  إلىخاصة تتجاوز فكرة العمؿ الخيري والتضامني التقميدي  ألؼالعموية عامة ومؤسسة 

 االجتماعية.وبدائؿ تنموية كاف أبرزىا اعتماد فكرة المقاوالت 

  االجتماعيالبعد  الثاني: المحور

ىو تميزىا بخصائص ومبادئ تختمؼ بيا عف بقية النشاطات  االجتماعيةالمقاوالت قانوف في  إف الثابت

 .وأىدافيالتمويؿ نشاطاتيا  توفرىا عمى مصدرة األخرى أبرزىا الخيري التضامنية والمبادرات االجتماعية

المؤسسة  إليياالتي سعت  والغايةجتماعية االمصدر المبادرات  الذي تمركز حوؿتساؤلنا وىو محتوى 

نجد أف كؿ المبحوثيف أكدوا عمى أف مصدر تمويؿ  سبلمي، إذاإلضمف مشروع رقمنة التراث الروحي 

المورديف  إلى إضافةخالد بف تونس لمزاوية ورئيسيا الشيخ  التابعةاالقتصادية مؤسسة الت كان المشروع

 .المتطوعيفو  والمحبيفأنفسيـ 

الشيخ و الخاصة الزاوية كؿ ما تـ إنجازه كاف بتمويؿ مف أمواؿ إف  " الذيف تقابمنا معيـيقوؿ أحد 

 . 6رقم المقابمةدعـ"  أيالجيات الرسمية لـ تقدـ لنا  واألحباب، حيث المورديفو 

عمى عمييا  مختمؼ المشاريع التي أشرفتتمويؿ حيث اعتمدت مؤسسة الزاوية العموية منذ البداية في 

مصادرىا الخاصة بتخصيص جزء مف مداخيؿ النشاطات التجارية والزراعية التي تشرؼ عمييا ضمف 

اريع ومقاربة التمويؿ الذاتي لممش  أراضي الحبوس والوقؼ ومف إعانات وصدقات وىبات المحسنيف.

االجتماعية كما تعد رؤية اقتصادية اعتمدتيا مؤسسة الزاوية العموية في تمويؿ مشاريعيا فيي كذلؾ تحمؿ 

 اإلسبلـ.جؿ التعريؼ بنورانية أرسالة تربوية لمدعوة لمسعي واالجتياد مف 

"كنا نجمع كؿ مرة نصيب مف مالنا الخاص لكي نوفر الوسائؿ التي نحتاجيا "  أحد المبحوثيفيقوؿ 

 7 رقم المقابمة
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تمؾ الرسالة التربوية التي تجسدت في قدرة ىذه المجموعة عمى تمويؿ وتجسيد مشروعا تقنيا تضمف العديد 

 ،والتي كانت غير متاحة في تمؾ الفترة مف البرامج التقنية التي تطمبت الكثير مف األمواؿ والوسائؿ التقنية

 مستوى التحدي وقوة العزيمة ومستوى العطاء عند ىؤالء. ما يبرز

مة سبلـ واأللصالح اإل شيءلقد تمّيز العمؿ بالحماس والرغبة الممحة بدافع تقديـ  "آخرمبحوث ويضيؼ 

فائدة بقدر ما كاف و مكسب  أومصمحة  أيتحقيؽ  إلىوفي سبيؿ اهلل كصدقة جارية ال نسعى مف وراءه 

خبلصنا  لمشيخ إ أخبلقي يتمثؿ أكثر في حبنا وو  سبلـ،اإلـ دافعنا ديني لممساىمة في التعريؼ بقيّ 

عمى الحرية المطمقة لممريديف في  اوطاعاتو لطاعة اهلل تعالى. فكاف أساس العمؿ في المشروع قائم

وىو ما جعمنا  نعيش مع  تأثير، أوضغط  أيحتى الخروج منو بدوف  أوعمؿ المشروع  إلى نتماءاال

 1رقم المقابمةورغبة " جتيادا المشروع في حماس و

المنتسبيف لممشروع والمساىميف في تحقيقو يحمموف رؤية تنطمؽ مف كوف المشروع ذو  األفرادما جعؿ مف 

في سبيؿ البعث بنورانية اإلسبلـ وسماحتو يوازي فريضة الصدقة والزكاة والجياد بالنفس في طابع مقدس 

قّيـ تحمؿ داللة روحية وقوة رمزية لدى الفرد المسمـ، لما يحممو مف قداسة و إجبلؿ لكؿ  اهلل، وىيسبيؿ 

دة التي كنا فييا نوصؼ قيمة السعا)ال استطيع (  "ما نقدرش يقوؿ آخر  ما يرتبط باإلسبلـ وفرائضو.

أسباب النزوؿ  أوسواء األعبلـ  ألؼحينما نمتقي كؿ يوـ ونعمؿ عمى أحد البرامج التي كانت تعمؿ فييا 

نحو الديني الواجب  تمؾ القداسة التي أعطت طابع اإللزاـ األخبلقي والمعنوي و.  11رقم المقابمةوغيره" 

ووسيمة لتحقيؽ الرضا عف الذات فراد ىؤالء األ لوجودليصبح االنتماء لو يعطي معنى  لممشروع،االنتماء 

 والترقي في أعمى درجات المقامات حسب التعبير الصوفي وصوال لتحقيؽ إشباع نفسي ووجداني

 .افع قوية ساىمت في تيسير عقبات العمؿ في المشروعو ولدت طاقة كامنة ودطمأنينة وسبلـ داخمي و 

لمعمؿ في المشروع كاف بطريقة  ماـضناال" حد المبحوثيف أ يقوؿ .تطوعيةوجعمت االنتماء إليو يتـ بطريقة 
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ذاتية تطوعية خاصة بعد إيماف ىؤالء بمشروع الشيخ، وىذا كمو نتيجة قوة الثقة المتبادلة بيف الشيخ وبيننا 

 .3رقم المقابمة" 

يحممو مف تضحية بالجيد والوقت والماؿ ال يمكف تفسيره  لممشروع وماىذه الدافعية والرغبة في االنتماء 

إال بمستوى الثقة في الشيخ واإليماف بقوة المشروع والتي ولدت حافزا معنويا ودافعا قويا ساعد عمى تخطي 

نجاح المشروع . مقر العمؿ  إلى"كنا كثير مف المرات نتوجو مف وظائفنا حد المبحوثيف  يقوؿ أ العراقيؿ وا 

 3رقم المقابمةغاية منتصؼ الميؿ " لبالمشروع ونستمر 

إعادة بعث التراث لمشيخ وطابع القداسة لممشروع المرتبط ب والرمزي تأثير البعد الروحي وىنا تظير قوة 

بؿ واالرتياح الذي  في فيـ درجة اإلصرار واالستعداد الدائـ لخدمة الزاوية العموية الروحي اإلسبلمي

" كنا نشعر بسعادة ال حد المبحوثيف أيقوؿ  المشروع.وىـ يسعوف بكؿ جيد إلنجاح يستشعره ىؤالء 

 أوتوصؼ حينما نمتقي كؿ مساء بعد صبلة العصر حتى لقريب منتصؼ الميؿ حيث نعمؿ بدوف تعب 

 المقابمةدي خالد بف تونس " سبلـ بطريقة جديدة وبمشروع يشرؼ عميو سيمر يتعمؽ بنشر اإلف األممؿ أل

 .8رقم

لمشيخ ) والمقصود بو شيخ الزاوية خالد بف تونس( ىي  بالمشروع ومحبتنا إيمانناأف " يؤكد آخر  ومف ذلؾ

يرى فييا الصوفية تمؾ المحبة التي  " 2رقم المقابمةسبلـ " لئل ءشيورغبتنا في تقديـ  نائوانتماسبب تطوعنا 

أف  ؾى المقامات. ذلسبحانو وتعالى وطريؽ التجربة الروحية لموصوؿ إلى أعمسبيؿ الوصوؿ إلى اهلل 

كذلؾ يؤثر أف الصوفي يؤثر اهلل عمى نفسو  عداه، وكماىو إيثار المحبوب عمى كؿ ما جوىر المحبة 

سبلمية لـ لرقمنة المعطيات اإل انضمامنانحف في المبحوث " ويضيؼ نفس عمى نفسو غيره مف الناس. 

لى مرضاة اهلل تعالى وتحقيؽ مسعى الشيخ إشيرة ما بقدر ما كنا نسعى  أوتحقيؽ ربح  إلىنكف نسعى 

  2رقم المقابمةلنشر التعاليـ الصحيحة لمديف" 

  وروحانية الشيخ فراد المجتمع لقداسة المكافأيحمميا التي  والرمزيةبلت القيمية التمثُّ  قوة تأثيريظير  وىنا
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نشر المعرفة عادة إل تضامنيعمؿ اجتماعي  طارإوكذا طبيعة المشروع الساعي في  ،وجاذبيتو 

نساف الفطرية نحو و نزعة اإلسبلـ المنيرة عادة االعتبار لصورة اإلا  و سبلمية الروحية وتاريخ رموزىا اإل

، في تشكيؿ طاقة معنوية ساعدت ىذه التنظيمات عمى مواجية حجـ التضحيات ساىمت عوامؿ الديف 

االندماج االيجابي و في مستوى االنسجاـ خاصة تجمت  فرادىاأبيف  ؿ ىوية فرعية خاصةيتشكوفي 

التي ساىمت في ىذه اليوية  القدسية واليرمية الرمزية بينيـ،التراتبية  وفي درجة االحتراـ و، والفكري 

االستمرارية و التغمب عمى لتحقيؽ تجديد الطاقة المعنوية وفي  بيف المجموعة دواروتحديد األتنظيـ 

نسانية جؿ تعبئة الطاقات اإلأل ستثمرداة تقنية تُ يبقى أ "توريف أالف"التنظيـ كما يقوؿ  وكوف الصعاب.

 . 1وتوجيييا نحو غايات محددة"

فكنا نأخذ  األوؿ،ف ينيي عممو أأننا كنا نتنافس فيما بيننا مف يستطيع  أتذكر"حد المبحوثيف أيقوؿ ىنا و 

جمع  أونجاز العمؿ المطموب مثؿ قراء التفسير سرنا إلأفراد أبيوتنا ونطمب المساعدة مف  إلىالعمؿ معنا 

 4رقم المقابمةو حديث نبوي حوؿ موضوع معيف" أعبلـ معمومات حوؿ عمـ مف األ

وكوف العمؿ ومحبتو،  اهلل سبحانو وتعالىعمؿ الخير لتحقيؽ رضا  ىنا تعني المسابقة نحو والمنافسة

 آخر بقولو مبحوثايضيؼ  الشيخ. حيثتربط بينيـ عبادة الخالؽ ومحبة  امقدس اروحي ايحمؿ بعد

كنا نعمؿ كأسرة واحدة كوننا أخوة في الديف وكاف بيننا محبة لمشيخ والزاوية  فقط،"كؿ العمؿ كاف لوجو اهلل 

 .3رقم المقابمة"

وتنظيـ بيانات المعطيات الروحية اإلسبلمية بطريقة  اكتشاؼإف طبيعة المشروع وغايتو المرتبطة بإعادة 

درجة الوالء  إضافة إلىالمستقبمية،  االجتماعية والعمميةجديدة وبأسموب عصري يتماشى والتحوالت 

 التي يحمميا ىؤالء لشخصية الشيخ جعمت مف المشروع يحظى لدييـ بطابع مف القداسة والواجب  واالحتراـ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

لكرمات عبد الصبور، االقتصاد التضامني وتمثؿ الفاعؿ المحمي لمممارسة التنموية لتنظيمات القرب، مجمة العموـ االجتماعية، المركز -1

 287،ص08،2019د،المانيا،العدفواالقتصادية، برليالديمقراطي العربي لمدراسات االستراتيجية والسياسية 
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ىو ما يفسر  دت حوافز ساعدت عمى تحقيؽ المشروع.الصدقة الجارية دوافع قوية ولّ مفيـو  ضمفالديني 

 قدرة ىذه المجموعة مف الشباب عمى تجسيد مشروع حداثي كاف يعد األوؿ مف نوعو عمى المستوى 

أمواؿ الزاوية ومساىمات الجيوي والمحمي وما تطمبو مف موارد و إمكانات مالية كاف مصدرىا مف 

المشروع. وكؿ ذلؾ  الستمراريةوكيؼ أنيـ كانوا يوفروف أجزاء مف مواردىـ الخاصة  ،المريديف والمحبيف

لفكرة الشيخ  امتداداكاف حسب المبحوثيف  المشروعوكوف  الشيخ،لغاية مرضاة اهلل تعالى وتنفيذا لمطالب 

 فراد المجتمع مف خبلؿ طبع ونشر الرسائؿ العممية أحمد العموي القائمة عمى تعميـ القراءة لجميع أوؿ األ

بيف قيمو نساف متوازف إلى بناء إتضامني والسعي  جتماعياسموب أتوزيعيا بيف الناس ضمف وتسييؿ 

 إالحسب الزاوية العموية ال يتحقؽ  ىالمبتغ اىذ باستمرار.ومتطمبات عصره المتطور  سبلميةالروحية اإل

تبميغ الرسالة  بغيةر الصالحيف منبعيا سيّ يكوف  فرادأخبلقية لدى األو تعميمية  ،عبر بناء منظومة فكرية

باعتماد آليات متطورة  إالعطاءىا الطابع الشمولي والعالمي إال يمكف ، ىذه الرسالة التي العالميةالروحية 

 لعالـ.تنسجـ والتطور الحاصؿ في ا

في تجسيد مشروع   "ألؼ"ذ وعمى الرغـ مف المجيودات الكبيرة التي  بذلتيا الزاوية العموية عبر مؤسسة إ

الخاصة  بإمكانياتياتجسيده  إلىوكونو كاف يعد ثورة تكنولوجية حقيقية سعت  اإلسبلميةبنؾ المعطيات 

أف الشكؿ القانوني المييكؿ والمؤطر لممؤسسة كاف يعتبر أىـ عائؽ  إالوالمحبيف ،  المريديف ةوبمبادر 

في طابعيا القانوني وال تحمؿ صفة  اقتصاديةصادؼ المشرفيف عمى تسيير المؤسسة وكونيا مؤسسة 

ـ عدـ التصريح المعمف عف الجمعوي التضامني في سجميا التجاري ، ما حتـّ عميي جتماعياالالطابع 

ظؿ ىذا المجيود في إطار الممارسة الضمنية التي سعت الزاوية  حيث التي تقدميا  االجتماعية الخدمات

وعمى الرغـ مف حجـ العراقيؿ  إذ، نساف الصوفي ثابتة لدى اإل اومنذ نشأتيا لتحقيقيا وكونيا تعد قيم

قديمة في المجتمع الجزائري مف القديـ ولعؿ  جتماعيةاالأف المبادرات التضامنية  إالة ياإلدارية والتشريع

زؿ منذ األ جتماعيةاالجزائرية ىي ثقافة مقاولة ير بياف عمى أف الثقافة الشعبية نماذج التويزة وتجامعات خ
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"لكف المفيوـ غير  .كموروث ثقافي وروحي يحممو الفرد الجزائري في مخيالو وسموكو وثقافتو وممارستو

ف أ شارات، كماإ ي كونو جزء مف التربية الصوفية القائمة في ذاتيا عمى رموز ومتداوؿ لدى الفكر الصوف

ما جعؿ منيـ دائمي السعي نحو البحث عف الحموؿ  والتواكؿ وىو تكاؿاالسموؾ المتصوفة يحارب 

 .1رقم المقابمةلؤلزمات" 

آخر " منذ البداية كاف التشريع الجزائري يعتبر مف أكبر األمور التي عرقمت تنفيذ مبحوث ويضيؼ 

اسمو  ءبشيحد مصادرة الكثير مف الموارد كوف القانوف ال يعترؼ  إلىمشاريع الزاوية بؿ وصؿ األمر 

 2رقم ةالمقابموالزاوية ليست جمعية خيرية"  تضامنية خاصة  لكف يوجد جمعيات خيرية. اجتماعيةمبادرات 

اجتماعيا  العموية فضاءكؿ ذلؾ يجعؿ مف التنظيمات االجتماعية التضامنية التي أشرفت عمييا الزاوية 

عادة إنتاج قّيـ رمزية وثقافية مصدرىا مجموعة مف المواطنيف ال  نتاج وا  وثقافيا تتـ فيو عممية التفاعؿ وا 

ىذه يسعوف في النياية لتحقيؽ غايات وأىداؼ مادية بقدر ما يسعوف إلشباع دوافع وحاجات روحية .

أنيا ال تتوفر عمى  إالمجتمع الجزائري التنظيمات وعمى الرغـ مما قدمتو مف خدمات تنموية متعددة في ال

غطاء شرعي وقانوني، كوف منظومة التشريع الجزائرية ال تتضمف عمى إطار يجيز ليا النشاط بشكؿ 

 عمني وصريح.

 

 

 

 

 



 الفصل الثالث                                        مؤسسة ألف لإلعالم مشروع نهضوي بطابع عصري ملؤسسة تقليدية

 

234 
 

 اإلداري  البعد الثالث:المحور 

 اقتصاديا ابكونيا تنظيمقتصاديا الييا إفينظر  وأنشطتياختبلؼ أشكاليا اتتعدد مفاىيـ المؤسسة عمى 

السوسيولوجية بأنيا أنظمة لييا مف الناحية إفي حيف ينظر  يسعى إلنتاج سمع وخدمات وتحقيؽ أرباح.

 ماأالقيـ وتمريرىا.  لتبمورذات معايير متداخمة تنبع مف قيـ ثقافية مشتركة وفضاء لمتنشئة المينية وقناة 

 وخطة عمؿليا ميزانية  ا،خاص اسماتحمؿ  مف الزاوية القانونية فالمؤسسة شخصية معنوية قانونية مستقمة

تقوـ عمى تفاعؿ  اقانوني ما يجعؿ مف المؤسسة بنية تنظيمية وىيكبل ،محددةوصبلحيات كما ليا حقوؽ 

تتأسس وفؽ أطر إدارية وتشريعات قانونية ثابتة وطريقة عمؿ متفؽ  والبشرية،العناصر المادية والمعنوية 

 .لتنظيمية لممؤسسةالبشرية المكونة لمبنية اعضاء المجموعات أعمييا بيف 

مثؿ  ألؼ"مؤسسة  وىو ما زاؿ يشتغؿ بالمؤسسةأعضاء المجموعة الذيف تقابمنا معيـ يقوؿ أحد 

المؤسسات االقتصادية والتجارية األخرى ليا ىيكؿ تنظيمي فيو رئيس مجمس اإلدارة وموظفيف وعماؿ 

التشاور والخروج عمى مبدأ  "لؼأ"مشروع في  لممؤسسة. اعتمدناويبقى الشيخ خالد ىو المدير الشرفي 

والمبلحظ أف مبدأ التشاور مستمد مف أصوؿ التجربة اإلسبلمية القائمة  1رقم  المقابمة" برأي متوافؽ عميو

 ."ألؼ "ة عمى كؿ ما يتعمؽ بتسيير مشروع عمى موافقة الجماع

ال )يعمقش صوت يقوؿ رأيو بحرية وما  اكؿ واحد عندو  الحوار.ويضيؼ آخر " كؿ قراراتنا تكوف بأسموب 

 3رقم  المقابمةبشكؿ دائري قوؿ رأيؾ وأسكت"  سبقوا، نجتمععمى واش قاؿ الذي يعمؽ( 

طريقة تسيير المشروع واتخاذ القرارات عمى مقاربة تربوية تنطمؽ مف فكرة احتراـ الرأي  اعتمدتحيث 

كؿ قراراتنا  اتخاذ" لقد اعتمدنا في وىنا يضيؼ مبحوث آخر بقولو  سواسية.وأف الجميع  مواآلخر وتقبّ 

دالء برأيو بكؿ حرية وديمقراطية ثـ عمى طريقة حوارية بشكؿ دائري لكؿ واحد مف المجموعة الحؽ باإل

 4 رقم المقابمةخير عمى ما تتفؽ عميو المجموعة" نشترؾ في األ
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وتعني قوؿ رأيؾ واسمع واش يقوؿ  ،اطميكنا نسموىا  اعتمدناىا" الطريقة المي آخر مبحوث ويقوؿ 

تقوـ عمى شكؿ دائري يكوف فييا كؿ  6 رقم المقابمةخير نخرج برأي واحد " صاحبؾ بدوف ما تعمؽ وفي األ

في  والمشورة، نجمس" كانت طريقتنا في المناقشة واتخاذ القرارات تقـو عمى الحوار  المركز.واحد يمثؿ 

خير نخرج وفي األ خريف،مخالفة اآل أوشكؿ دائري وكؿ فرد مف المجموعة يعطي رأيو وفقط دوف التعميؽ 

 8رقم  المقابمةبنتيجة واحدة دونما نقصي وال واحد " 

فمسفة التربية  منبعيا "ميطا" التي ابتكرىا واعتمدىا الصوفية القراراتخاذ و  جتماعاتاالطريقة تسيير و 

عمى فكرة الدائرة والتي ىي عبارة عف مجموعة نقاط بحيث كؿ واحد ُيعتبر نقطة مف القائمة "الصوفية 

يكوف أحدنا يمثؿ الترتيب األوؿ في نقاط الدائرة يكوف في نفس الوقت ىو آخر نقاط ىذه  الدائرة. فكما

ة مف المركز ذلؾ أف المجموعة تكوف عمى نفس المسافتحقيؽ لفكرة المساواة في الرأي،  الدائرة. وىو

المطمقة ال أحد يممؾ المركز وبالتالي ال يممؾ الحقيقة  إذ اإلنسانية،تحقيؽ الكرامة تجسيدا لفكرة المساواة و 

دائرة باهلل عميو وسمـ كاف يسمى  اهلل صمىأف رسوؿ  مصدرىا الدائرة ومفيـو  يقاظ.واإل فمسفة اليقظةوىي 

قواميا . اآلخر الرأي وتقبؿ تسيير تشاركية تستند عمى الحواروىي طريقة .1رقم  المقابمةالفضائؿ والوجود " 

 .وتقوـ عمييا مبادئيا التربوية وىي قيـ يستند عمييا السموؾ الصوفي االحتراـ والمحبة واألخبلؽ الفاضمة

بعضنا البعض ما كانش  واحتراـ والتشاورفي المؤسسة قيمة الحوار " تعممنا حد المبحوثيف أوىنا يضيؼ 

الصوفية كانت تمنع  والمحبة. وأخبلقناخبلؽ مف اآلخر، وىي قيـ نابعة مف األ أحد( خيرال يوجد )واحد 

 9 رقم المقابمة كمنا متساويف في الصوت والقيمة" اآلخريف،نعرؼ خير مف  أناباه واحد يقوؿ 

ف البعديف أحسب صاحب الفكرة خالد بف تونس تنطمؽ مف تأمؿ صوفي يقـو عمى فكرة  "ميطا"وطريقة 

دوات التدبير المكيفة مع عمؿ أف يتزاوجا لتحسيف وضعية المجتمع والعالـ بواسطة أالمادي والروحي يمكف 

 التقميديةاإلدارة خبلقيات أوىي طريقة تدرس  تكوف المزايا والفضائؿ مجتمعة، في ىذه الدائرة الدائرة.

ف أل، مف اليـر لتمثؿ المجتمع جرب الدائرة وأقد تعبت مف المثمثات  ذا كنتإ ويضيؼ قائبل " والبديمة.
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 ونفس الشيء ف يظموا ىناؾ،أفالذيف يتواجدوف في قمة المثمث يودوف  بالمشاكؿ.المثمث واليـر مميئاف 

مر يختمؼ ما الدائرة فاألأ لى نزاع حتمي.إفيـ يرغبوف في التسمؽ وىذا يؤدي  سفؿ اليـرأبالنسبة لمف ىـ 

والمركز ال يحتمو  المركز.متساوية مف  ر وعمى مسافةيخفي األاألوؿ و  كؿ واحد يكوف في نفس الوقت

لذا  بواسطة شعاعات . إاليمكف لمعجمة أف تعمؿ  الجميع واليتيح التقاء كما  أحد،وليس في ممكية  حدأ

، شيءيمكننا التبادؿ عبر المركز وكؿ واحد يضطمع بمسؤوليتو وىو يعمـ انو مف دوف اآلخر فيو ال 

 ىذا ما تدعو إليو دائرة الفضائؿ والمزايا.  الجميع أف ينتج معنى وأخوة وعدال ومساواة،وعمى 

تخاذ القرارات والمساواة بيف اا" كأسموب تشاركي قائـ عمى الحوار في طلطريقة "مي ألؼإف تبني مؤسسة 

كقيمة أخبلقية ومنيج إسبلمي قائـ عمى الشورى  لمبدأأعضاء المجموعة في قوة األصوات يعود مف جية 

حتكار اتشيع جوًا مف المحبة واأللفة في المجتمع وتمنع نيا طريقة أكما  ومشاورتيـ،أخذ رأي اآلخريف 

اد أفر المساواة بيف الناس وتوزيع المسؤولية بيف وتعميؽ لآلخريف حرية التعبير عف آرائيـ  كما تتيحالرأي. 

 التشاركية عندالطريقة تفعيؿ القصد مف وراء  كما أف في إدارة شؤونيـ.ليـ أىداؼ مشتركة واستقبللية 

شكؿ عامبل في زيادة درجة مما  لممشروع وتقوية الوالء نتماءاال روح رابطةتطوير ل كاف أعضاء المجموعة

 الذيف تقبمناوىنا يؤكد الكثير مف  .لدييـ درجة العطاء مفوضاعؼ  المؤسسة ألىداؼ الفريؽ إخبلص

ستقبلليتيا المالية عبر بحثيا الدائـ عف انتيجة  "ألؼ"عمى فكرة  الحرية الموجودة في مؤسسة  معيـ

ستثمارية في قطاع الفبلحة والتجارة ، انطبلقا مف تبنييا لمشاريع امصادر غير حكومية لتمويؿ مشاريعيا 

وىي  ،نتظار مدد الحكومات المتعاقبةاو أمواؿ الزكاة دوف  المريديفإضافة لما تحصمو مف مساعدات 

يقوؿ أحد المبحوثيف " حنا ما فيناش )ال يوجد بيننا(  المي جا لمزاوية  .عتمدتيا الزاوية منذ نشأتيا افمسفة 

مف أجؿ المادة ،حنا ) نحف( جينا بسبب حبنا لمشيخ وثقتنا فيو وىدفنا المساعدة في إعادة نشر التراث 

  .5 رقم المقابمةالروحي" 
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و عمى إطبلع عمى محتوى البرامج أكؿ المبحوثيف أف أجيزة الحكومة لـ تكف في تواصؿ  يؤكد حيث

ف األعماؿ المنجزة كاف أ خالصة، حيثالمنجزة عمى المستوى الوطني والتي كانت تنجز وفقا لرؤية دينية 

ضمف طريقة الحوار كمجمس عممي يتـ التداوؿ فييا عبر مداوالت المجموعة العاممة عمى المشروع 

  .يعتمد فيماالدوري الذي كاف يعقد لمفصؿ  جتماعاالعبر  ا والخروج بنتائج متفؽ عميياطوالتشاور مي

ويقوؿ آخر " كؿ ما تـ إنجازه ىو مف جيد المحبيف والمورديف والمقتنعيف بأىمية المشروع وصدؽ الشيخ 

 8رقم  المقابمةخالد في إعادة التعريؼ بالديف" 

وأوالدنا انو ال يوجد ثمف لتجديد تراثنا الرباني وقيـ ديننا الحنيؼ، حنا خدمنا واش قدرنا  "وىنا يؤكد آخر

.ويقوؿ 2 المبحوثخير خمؼ لخير سمؼ راىـ يساىموا مف جديد في إعادة بعث المشروع عبر أحد"  اليوـ

الذي فعمناه ىو صدقة  شيء كؿي أأف يقدـ خدمة لمديف ما ينتظر  راد(أآخر "المي بغا )الذي  مبحوث

اهلل عميو وسّمـ: إذا مات ابف آدـ انقطع عممو إال مف ثبلث: صدقة  الخمؽ صؿّ قاؿ سيد  . وقدجارية

 9رقم  المقابمة" جارية أو عمـ ينتفع بو أو ولد صالح يدعو لو

 "ألؼ"لمنظمات سياسية ىو الذي جعؿ مف مؤسسة  أودارية ألجيزة الحكومة ولعؿ عدـ التبعية المالية واإل

سبلمية والروحية " لـ يكف والءنا ألي بتكار بنؾ لمبيانات اإلا إلىتكوف حرة في خطيا الفكري الساعي 

بطريقة جديدة موضوعية ولعؿ  اإلسبلميعادة بعث التراث إبؿ كانت غايتنا ىي  سياسي، أوتجاه فكري ا

 1رقم  المقابمةاالتجاىات المختمفة أكبر دليؿ عمى عدـ تحيزنا " ختيار كتب التفسير مف اطريقة 

وىنا نجد أف القائميف عمى المشروع أدركوا أىمية المقاربة التشاركية كمنيج فكري تربوي وطريقة تنظيمية 

ورفع روح  معارفيـ،مف  االستفادةسعيا مف أجؿ التوظيؼ األمثؿ لمطاقات الكامنة لدى فريؽ العمؿ بغية 

اعة بروح االنتماء الجم إحساسوتطوير  بالمسؤوليةالجماعة المعنوية وتقوية مستوى الثقة وزيادة الشعور 

 سيزيد إخبلصيـ ألىداؼ مما ،الذىني والوجداني لمجماعة االندماجتحقيؽ  إلىوصوال  وتقوية الوالء

كما  يشجع ويحفز عمى العمؿ عمى تحقيؽ مسعى المشروع. مما ،درجة العطاء لدييـ ولتتضاعؼالمشروع 
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حيث انطمقت  رسالة تربوية تنبثؽ مف القيـ السامية لمديفو تعتبر المقاربة التشاركية كمنياج ونظاـ حياة 

"أف الفرد لوحده ال يتمكف مف بناء فكرة مف  الجماعيالزاوية العموية في تبنييا لفمسفتيا نحو مقاربة العمؿ 

الثقافي وأف ىذه  أواالقتصادي  أوجتمع مجموع األفراد لتحقيؽ ىذا الفعؿ االجتماعي ا إذا إالاألمة 

ف كانت ظاىرىا فعؿ خيري  أنيا تتضمف سموؾ حضاري مضمونو تنمية روح التضامف  إالالصورة وا 

شعارىـ بالمسؤولية المشتركة بينيـ اتجاه بعضيـ البعض الناس،االجتماعي لدى  . 1"وا   

" مثؿ المؤمنيف في توادىـ وتراحميـ وتعاطفيـ كمثؿ الجسد وىو تجسيد فعمي لقولو صمى اهلل عميو وسمـ 

 و.ألعضاء بالحمى والسير " متفؽ عميالواحد إذا اشتكى منو عضو تداعى لو سائر ا

نمطا تشاركيا  والفكرية، تتبنى المالية واإلدارية االستقبلليةمف عالية درجة  "ألؼ" لمؤسسة كؿ ذلؾ أعطى

 .في اتخاذ القرارات
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 228سابؽ، صمرجع  االقتصاد التضامني االجتماعي أسسو ونتائجو، عبد القادر،بف عزوز -1
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والمشاركة في  االنضماـحدود مساىمة القّيـ الروحية الصوفية في تدعيـ وتحفيز  عف تساؤلنا وعند -

تحقيؽ مسعى الشيخ خالد بف تونس وعف مصدر ذلؾ اإلصرار والرغبة والطاقة في تحمؿ أعباء العمؿ 

سنة، فإف كؿ المبحوثيف  12التي تطمبيا المشروع عمى طوؿ واألمواؿ اليومي وحجـ المجيود والمتاعب 

والوالء التي يبدييا ىؤالء لمشيخ  الثقةومستوى والصدؽ االحتراـ و كانت تفسيراتيـ مرتبطة بدرجة المحبة 

 .وفي طبيعة المسعى المرتبط بالبعد الروحي المتمثؿ في إعادة التعريؼ باإلسبلـوالزاوية بشكؿ عاـ 

يماف بالمشروع وصاحب عفوية والسر في ذلؾ ىو اإل "المشاركة في المشروع كانت يقوؿ أحد المبحوثيف

 كانت تعتبر دافعالمحبة التي تمؾ صاحب المشروع  إلىبواسطة المحبة  إالوال يتحقؽ ذلؾ  المشروع،

 1رقم  المقابمة" إليو حدألوال المحبة لصاحب المشروع ما دخؿ  إذ محرؾ لكؿ فرد.و محفز 

في الوجود لممحبة بوصفيا المدخؿ  صؿوألف محبة الخمؽ سبيؿ لمحبة الخالؽ فقد ارجع الصوفية األ

في تصرفاتيـ  عند المحبيفوتظير تتجمى عمى مستوى الفعؿ والممارسة  وعقمو،الرئيسي لقمب المريد 

ومواقفيـ مف المحبوب في مياديف الحياة، لتسيـ بذلؾ في صياغة المواقؼ واالتجاىات، فيترتب عنيا 

ة العزيمة وزيادة اإلخبلص وارتفاع مستوى التضحية وتحقيؽ الثقة وترؾ صدؽ القوؿ وقوة اإلرادة وشدّ 

فيي المحبة التي جعمت مف ىؤالء يضحوف بالوقت والجيد ويخصصوف جزًءا مف . ونكراف الذاتاألنانية 

كؿ  ونفوس راضية.بؿ ويتنافسوف عمى تأدية ما يطمب منيـ بقموب مطمئنة  المشروع،أمواليـ الستمرارية 

وراء صبرنا وتحممنا " إف السر ذلؾ تفسيره بالنسبة ليؤالء األفراد ىو تمؾ المحبة اإلليية التي جمعت بينيـ 

المي بذلناىا كانت كميا بسبب محبتنا لمشيخ وثقتنا فيو  الكبير والمجيوداتوالتعب لفترة لممخاطر في تمؾ ا

نحف لـ نكف نسعى لماؿ أو فائدة كنا نمشي في طريؽ الشيخ  وفي مسعاه إلعادة بعث القيـ الروحية.

فاقدي السيطرة عمى النفس وأنيـ أصبحوا جنودا . وليجعؿ ذلؾ مف ىؤالء 4رقم  المقابمةسيدي خالد " 

شيخ خالد بف تونس ( والطريؽ ) يقصد الطريقة  )يقصد" محبتنا لمشيخ سيدي خالد ينفذوف ما يطمب منيـ

 . 3رقم  المقابمةلؼ "أالعموية( ىي سبب دفعنا باه نكوف جنود في مشروع 
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 ـوماليحريتيـ  ُييبوفتجعؿ مف ىؤالء المحبيف والدوافع الربانية ـ الروحانية كؿ ذلؾ جعؿ مف ىذه القيّ 

والعقوؿ  واألرواحالمحبة صفة تجذب القموب "  لكوف لى الروحيإالمادي بيـ يتخطى ل وفلمف يحب ـووقتي

ف األمر في أو  . 1وصاؼ الذميمة والتحمي بالصفات الحميدة"قواميا التطير مف األ لى الترقي،إوتدفعيا 

" حنا عندنا كبلـ الشيخ ما  تربية صوفية تقوـ عمى طاعة المريد لشيخوتجسيد لمتطمبات ىو  النياية

  6رقم  المقابمة" يشوؼ ويعرؼ والشيء المي يقوؿ عميو ىاذاؾ ىو عميو، وىويتردش 

"ما تقدردش تعرؼ درجة لئلسبلـ  شيءالسعي لتقديـ  واإلصرار عمى الرغبة والصدؽالحماس وتزيد  ولدفتُ 

في العمؿ آلخر الميؿ بكؿ قوة ونشاط بسبب  اوحنا نتمقاو ومرات نستمرو الحماس والرغبة المي كانت عندنا 

 . 7رقم  المقابمةمحبتنا لمديف والقرآف والشيخ سيدي خالد" 

في  والتعظيـ. الصدؽ الصدؽ، المحبةىي مبادئ أساسية ثبلث التصوؼ يقوـ عمى إف ويقوؿ آخر " 

التي  محفزةالروحية القوة الشياء وىي تعظيـ األ إلىومحبة اآلخريف يصؿ  المعامبلت والعقيدة والعبادة،

خالد وثقتنا فيو جعمتنا نؤمف بفكرتو ونعظـ  لمشيخ سيديمحبتنا الكبيرة  "ألؼ"،جعمت منا ننتمي لمشروع 

شياء بعيف األ إلىمف نظر  بقولو 1309-1260سكندري ابف عطاء اهلل األأكد ذلؾ الصوفي مسعاه، وقد 

عند اهلل  منو وكافاستمدت  االحتقارشياء بعيف األلى إومف نظر  استمد منيا وكاف عيف اهلل.التعظيـ 

 .2رقم  المقابمة"  عقيـ

 

 

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 12ص، 2013،روالتوزيع، مصىكذا تكمـ موالنا محي الديف ابف عربي، إبداع لمترجمة والتدريب  عيد ابراىيـ عبد اهلل،-1
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والوفاء  واالحتراـ والوالءواإلخبلص بو عند الحديث مع ىؤالء ىو درجة الثقة  االستشعارإف ما يمكف 

بالنسبة ليؤالء كاف أكبر مف كونو  وأف األمر عاـ،اتجاه الشيخ خالد بف تونس والزاوية العموية بشكؿ 

متوحيد الرباني والدعوة لكونو كاف رسالة  إلىلرقمنة المعطيات اإلسبلمية والتراث الروحي تقنيا  امشروع

 الحؽ وتعزيز اليوية اإلسبلمية وتبميغ الرسالة الروحية العالمية والمحافظة عمى النور المحمدي  إلى

عادة بعث ونشر التراث الروحي اإلسبلمي بطريقة عصرية تتماشى وتحوالت المجتمع اإلنساني الذي  وا 

تقديـ الصورة الحقيقية  عد محاولة مباشرة مف أجؿكما ي الجديد.حاجات الجيؿ وتمبي أصبح رقميا بامتياز 

ورقي وحضارة متفتحا عمى الحضارات محاربا لمجمود  اروابتكلمعالـ في كوف اإلسبلـ ديف عمـ  والمشرقة

بؿ  الخالصة،والبحث والمعرفة وجعميا مف مبادئو وقيمو تشجيع العمـ  إلىوالتقوقع كاف يسعى منذ البداية 

ما نزؿ مف القرآف جاء يحث عمى طمب العمـ والمعرفة.  ف أوؿأ  

تمؾ المحبة التي يرى فييا أىؿ التصوؼ  مرضاتو، إلىبمحبة اهلل تعالى والسعي يرتبط كوف أف األمر و 

وىو اليدؼ الذي يسعى ويجتيد كؿ  تعالى،اهلل  ىإللموصوؿ وطريؽ مركزا لمتربية الروحية واألخبلقية 

فإذا كانت التوبة ىي أولى مقامات التصوؼ فإف المحبة ىي آخرىا كما يقوؿ . إليومتصوؼ الوصوؿ 

ليية وثمرتو لذة معنوية تتعالى عمى مطالب الحس نساني ىو مدخؿ لممحبة اإلالمتصوفة وأف "الحب اإل

حب مف حب المجاؿ في الصفات حب الذات الروحانية وينتقؿ المُ  إلىوشواغؿ الجسد ومف ثـ يبدأ العروج 

 .1"حب الصفات المعنوية إلىانية الجسم

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 151ص   2018السنة   62، الرحمة والمحبة والرضا لدى الصوفية، مجمة التفاىـ ،العدد   محمد  بف الطيب  -1
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يبدييا ىؤالء لمشيخ ولمزاوية عموما كانت تعد بمثابة الطاقة الروحية التي المحبة نجد أف  مف ذلؾو 

موجو لمسموؾ ومميمو نحو طريؽ اليدايا "تبلقينا عمى كبلـ المحفز و الطريؽ اللمطاقات و  األساسي محرؾوال

 ىو ما جعؿ مف عامؿ الثقة لدى المرديف في مسعى الشيخ يعد عامبلو . 3 رقم المقابمة ربي ومحبة الشيخ"

الذيف  جتماعيوفاالالمبدعوف ولكوف " إليو واالنتماءز ىؤالء األفراد في تدعيـ المشروع ع وحفّ شجّ  امحوري

يقوموف بإحداث تغيير منتظـ في المجتمع يجب أف يكونوا موضع ثقة مجتمعاتيـ لكي يتحقؽ ليـ النجاح 

 .1"االمرجو 

ومف فراد مف قبؿ ىؤالء األ المرصودةإف حجـ المشروع ومستوى المجيودات المبذولة وحجـ الموارد المالية 

التي تستشعرىا وأنت تتحدث صرار المتاحة ودرجة الحماس واإل مكاناتاإل الخاصة، ومحدوديةأمواليـ 

بف تونس والشيوخ الذيف  لدلمشيخ خافراد خبلص الذي يبديو ىؤالء األمعيـ ومستوى الثقة والمحبة واإل

ال باستخداـ مصطمح سيدي كتعبير عف مستوى إوكيؼ أف الواحد منيـ ال يذكر اسـ أحد الشيوخ  سبقوه،

. وكممة الشيخ عندىـ تنسب فقط لو ة التي يختزنونيا ليؤالء الشيوخوالطاعة ومستوى الثق حتراـواالالمحبة 

ولمشروع كتجسيد لمستوى الترتيب اليرمي الذي كاف يحممو ىؤالء المريديف لمشيخ دوف غيره مف المجموعة 

يد بمثابة موارد معنوية وقوة دافعة وطاقة محفزة ُاستثمرت في تجستعد  مف ىذه القيـجعؿ ما  ألؼ. وىو

"أف الجماعة التي يكوف أعضاؤىا جديريف بالثقة ويضعوف ثقة  المشروع وتفسير حجـ التضحيات حيث

خرى التي تفتقد نجاز بالمقارنة مع الجماعات األأكثر قدرة عمى اإل تكوفلغة في بعضيـ البعض سوؼ با

 2"فرادىاألمثقة بيف 
 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 94ص  تجارب في الريادة االجتماعية، مرجع سابؽ، ،أمؿخيري -1
لمركز الديمقراطي العربي ا مجمة العمـو االجتماعية، ودوره في تحقيؽ التنمية االجتماعية المستدامة، تماعيحراف ،رأس الماؿ االج حراف-2

 166،ص2018ديسمبر  07المانيا،العدد
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حينما ندرؾ طبيعة الظروؼ التي كانت عمييا الجزائر في تمؾ  "لؼأ"يزيد اإلعجاب أكثر بمشروع  مالعؿ و 

بيف أفراد المجتمع إذا استثنينا بعض  نتشاراالعبلـ اآللي قميمة اإل تكانت تكنولوجيا الفترة، حيث

 وفي ظؿ ىذه الظروؼ  الحدوث. إذستخدامو الشخصي نادر اكاف  حيف في الكبيرة الحكوميةالمؤسسات 

 عبلـتقميدية في تشكيؿ فرؽ عمؿ مف شباب مسمميف غير متخصصيف في مجاؿ اإل فكر شيخ زاويةيُ 

يؤشر  سبلمي مااإلرقمنة التراث  إلىالساعي  ألؼوالشروع في تجسيد مشروع ومف مناطؽ مختمفة لي اآل

واألفؽ البعيد والسموؾ القيادي الذي كاف يتميز بو الشيخ ضمف رؤية ريادية  االستشرافيةعمى النظرة 

 .مف حولو ىذه المجموعاتاإلقناع وجمع وتجميع عمى  لو القدرةجعمت منو شخصية كاريزمية قوية 

الرئيسية  االجتماعييفعماؿ ىـ وظائؼ ريادي األأإف "غير العالـ في كتابو كيؼ تُ " ديفيد يور نستايف"يقوؿ 

خبراتيـ فكار الناس و أ جديدة، وجمع اجتماعيةيجاد مركبات إفي و ف يقـو بعمؿ الكيمياوي االجتماعي أىي 

 1"نتاجياال تكوف المجتمعات منظمة بصورة طبيعية إل ومواردىـ معا في تشكيبلت

أف األمر كمو تـ بواسطة  إالذ وعمى الرغـ مف ضخامة المشروع وما يحتاجو مف موارد مالية ولوجستية إ

 ،األمواؿ الخاصة لمزاوية وبمساعدة المريديف والمحبيف وبمجيود الفرؽ المشكمة وبشكؿ تضامني مجاني

 لمؤسسة تقميدية. اعتياديغير  اوىو ما جعؿ مف الفكرة مبادرة سابقة لزمانيا ومكانيا ومشروع

خبلص لوجو اإلكذا و ة المرديف خالد بف تونس ومحبمسعى الشيخ ة الرمزية واألخبلقية لالقوّ وىنا يظير أف 

 ،مع اهلل ومع الشيخوالصدؽ ة الصادقة نحو السعي بتقديـ قيمة مضافة خدمة لمديف وحده والنيّ  اهلل تعالى

طاقة تجاوزت مف و  اجتماعيرأس ماؿ قويا شّكؿ عند ىؤالء األفراد  خبلقياأبمورت حافزا  عوامؿكميا 

 بدوف  جتماعيةاالعماؿ " ال معنى لمحديث عف رياديي األحيث مسعاىـ  اعترضتخبلليا العوائؽ التي 

 أوخريف ليس في الطبع عماؿ اآليختمفوف مع رياديي األنيـ أ إذ ،عتبارباالخبلقية لحوافزىـ السمة األ ذأخ

 الناجحيف " صفات المقاوليففي دراسة لو بعنواف " "ماكميبلنددافيد "، يقوؿ القدرات ولكف في طبيعة رؤاىـ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  337يور نستايف ، ترجمة لميس فؤاد اليحي ، كيؼ تغير العالـ  ،مرجع سابؽ،ص ديفيد-1
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معيف طّ مُ  أو كثرمثابريف أ أوأف ريادي األعماؿ الناجحيف جدا لـ يكونوا بالضرورة واثقيف أكثر  1987عاـ 

أكثر  وافقد كان حوافزىـ،خريف كاف ليا عبلقة بنوعية الرئيسية مع المقاوليف اآل االختبلفات أكثر. لكف

 .1" تصميما عمى تحقيؽ ىدؼ طويؿ األجؿ كاف لو مغزى عميؽ جدا بالنسبة ليـ

مرجعية وقدوة مؤثرة ليا نفوذ روحي وسمطاف نفسي شكمت طاقة  متمثّ  الشيخ زميةيكار  فاف عاـ وبشكؿ

ومستوى التي تجسدت خاصة في درجة التعاوف تفسير درجة الثقة غير المتناىية في رسـ و  كامنةروحية 

مف والطمأنينة والشعور بالرضا ومستوى األداء والحماس الفياض الذي جمع بينيـ عمى باأل اإلحساس

في بمورة واستمرارية نجاح  امحوري شكمت عامبلكما  لشخصو.والتقدير والمحبة  حتراـاال اهلل ومستوىكممة 

بشكؿ وكوف الشيخ  .المشروع عمى الرغـ مف المدة الزمنية الممتدة وما تطمبو مف جيد وماؿ وطاقة فكرية

في المشروعبالنسبة ليؤالء المشاركيف  يمثبل اكانخاص وفضاء الزاوية كمنبع روحي بشكؿ عاـ   

ما يفسر تمؾ الدرجة  الصوفي. وىوفي سمـ المقاـ  لبلرتقاءشباع الروحي والتوازف النفسي مصدرا لئل

 انيـ ال زالو أبؿ وكيؼ  ، نت تسترجع الذكريات مع ىؤالءأ العالية مف الحماس الذي يمكف مبلحظتو و

نيـ دائما أو  واالجتماعينفسي نسانيتو وتوازنو الإيعيد لمفرد منيـ  اروحاني فضاءً  يروف في المكاف )الزاوية(

فراد أمف أىـ العوامؿ التي تفسر درجة التبلحـ  بيف  وىنا نجد انو ،عمى استعداد لخدمة مسعى الشيخ 

عضاء بيدؼ المجموعة ىي قدرة  الشيخ عمى تحقيؽ أعمى درجات التجانس الفكري والقيمي  بيف األ

دارة إلكون الريادة تقتضي شخصية تمتلك القدرة على لفة والمودة والثقة الكاممة عمى درجات األأتحقيؽ 

بداع ،كما تقتضي مهارات التحفيز وما له من دور في الدفع قصى درجات اإلأالموارد البشرية لتحقيق 

.نحو العمل واالنجاز  

بعض. نتشوؽ لميـو المي نمتقي فيو في المقر العاـ لمزاوية العموية مع " ما زلنا لميـو  المبحوثيفحد أ يقوؿ

  2رقم  المقابمة)نحف( كنا أكثر مف إخوة"  حنا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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في الزاوية نشعر براحة واطمئناف كبير مع سيدي  نمتقي(ويقوؿ آخر " ما زلنا لميـو مف نتمقاو )

6 رقم المقابمةالشيخ"  

وفي أي وقت يحتاجنا  ( لميـو ما زلنا نتمقو)نمتقي( في الزاوية األـ بمستغانـ،)نحفآخر "حنا  ضيؼوي

8 رقم المقابمةالشيخ رانا واجديف"   

رت لنا عف استعدادىا الدائـ لخدمة الزاوية العموية مع اإلشارة إلى أف كؿ المجموعة التي التقيناىا عبّ 

المشروع ضمف  إنجاحمف المبادرات االجتماعية والمساىمة في  ذلؾ جعؿ تونس، كؿوالشيخ خالد بف 

تربيتيـ األخبلقية وقيميـ الثقافية وواجبيـ المقدس. متجاوزة بذلؾ اليدؼ العممي التقني المعرفي السطحي 

التقديس المرتبط بالقرآف الكريـ كاف مف أقوى  طابعأف و  ،امقدس ادينية وواجب كونو رسالة لممشروع إلى

كامنة.العوامؿ المحفزة عمى بمورة ونجاح واستمرارية المشروع وما لممقدس مف طاقة روحية وقوة معنوية   

 دليؿوىو  ،ألؼوؿ لمشروع بناء الجيؿ األمف أىـ  "حدأ"كؿ العناصر المكونة لمشروع  لماذايفسر  كما

رأس الماؿ الثقافي والرمزي يمكف بف تمؾ الموارد الكامنة والتي يصطمح عمييا أاستمرارية النيج و  عمى

.االجتماعيةطر وقنوات التربية والتنشئة أجياؿ ضمف عبر األ انقمي أو اتوريثي  

والعمؿ التضامني  جتماعياال فكرة التدبيرل العموية الزاوية تبني فأ ستخبلصواما يمكف  إففعاـ  وبشكؿ

ـ السموكية التي إحدى المنطمقات الفكرية والقيّ  كانت تعدوالسعي في البحث عمى تحقيؽ حاجات الناس 

قائـ عمى أف خدمة الخمؽ وعمؽ فكري الزاوية منذ نشأتيا ضمف سياؽ إنساني وكماؿ أخبلقي  عتمدتياا

المنافع لخمؽ  استثنائيريادي  بتكاراعبر سموؾ مبدع  و  إالال يتحقؽ  وىو ما .ىي طريؽ لمرضاة الخالؽ

 تؤىموء فرد يحمؿ منظومة فكرية وروحية كأسموب تربوي ييدؼ إلى بناو  ،ضمف إطار جماعي تضامني 

سموكي صوفي يسعى إلى غرس قيـ تربوية صحيحة تقـو عمى  جوضمف منيعمى النفس  عتماداال الى

 نتماءاالبسيرة السمؼ، وىذا لتحقيؽ روح  اقتداء تكاؿاالوالتعاطؼ والتكافؿ ومحاربة  حتراـواالروح المحبة 

مف أف بناء األمة ال  نطبلقااو  ،ساعي لنفع ذاتو وغيره جتماعيايجابي إوصوال لتكويف فرد  جتماعياال
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بمثابة  جتماعياالـ العمؿ قيّ مف  ولتجعؿ، بقوة الجماعة وضمف تفاعؿ األفراد وتبادؿ المنافع  إاليتحقؽ 

ف كاف ظاىرىا  وكوف روحية لمفردتربية  أف صورة التعاوف والتضامف التي تظير عبر مشاريع الزاوية وا 

عد عف األنانية والسعي لخدمة اآلخر والشعور بالمسؤولية خيري إال أنيا تتضمف بعدا تربويا لغرس قيـ البُ 

 ستقبلليتواالمشتركة لبناء مجتمع متضامف تسوده روح الجماعة ،ولتجعؿ مف الفرد يسعى دائما لتحقيؽ 

عف غيره ومف ثـ يكوف مشاركا في بناء منظومة جماعية تساىـ في تحقيؽ السبلـ اإلنساني وبعيدا عف 

المشاريع المختمفة التي بادرت الزاوية العموية إلى  مفوىو ما يجعؿ الناس . ما يجود بو كـر نتظارا

كونيا كانت وسيمة و واإلشراؼ عمييا بمثابة جزء مف تراثنا الحضاري وتاريخنا الثقافي والعممي  بتكارىاا

" ألؼ"كؿ ذلؾ يجعؿ مف مشروع  لمدفاع عف ىويتنا اإلسبلمية والمحافظة عمى األنا المحمي الجزائري.

تخمؼ بالتصفو  اتيامات اإلسبلـتزامنت مع فترة يواجو فييا  وأنياخاصة ريادية فريدة مف نوعيا  مبادرة

عامة والتصوؼ  اإلسبلـ أفالمشروع رسالة قوية مفادىا  لمتحديث. فكافنغبلؽ وانو غير قابؿ الجمود واالو 

وكونو لـ ، قيـ ومبادئبما تحممو مف ع لمتنمية المحمية دافتكوف  أف بإمكانياخاصة يحمؿ فكرا وثقافة 

واجتماعية  رمزية، روحية، أخبلقية ،قيـ ثقافية غ لكنو جاء نتيجة استثمار لتراكـيتبمور ويتجسد مف فرا

خصبة لنجاح مسعى الشيخ. ارة في الذات الجزائرية شكمت ارضذمتجكامنة و   

بع االجتماعي التضامني بشكؿ الطاذات وغيرىا مف المشاريع  "ألؼ"متطمبات مشروع  أف إلىوىنا نشير 

 وأعراؼالموروث الثقافي المحمي مف عادات وتقاليد والسموكي في تراكمات  األخبلقيامتدادىا عاـ وجدت 

يتصفوف بالكـر والجود  األزؿالمجتمع الجزائري منذ  أفرادكاف  القيـ، حيثوطقوس كبيئة حاضنة ليذه 

 .االىتماـ بشؤونوو  األخروالسعي لمساعدة  األنانيةومحاربة 
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 النتائج عمى أساس الفرضيات وتحميل مناقشة

المقاوالتية في الجزائر دراسة حالة مؤسسة  بعد المعالجة النظرية لموضوع الدراسة الموسوـ باإلسبلـ و

عمى التراث السوسيولوجي المتعمؽ بموضوع المقاولة  باالطبلعلمزاوية العموية بمستغانـ ، و لئلعبلـ  ألؼ

وأىـ  ألؼتاريخ مؤسسة  إلى ،إضافة وفي اطار القيـ الصوفية ضمف المقاربة الثقافية االجتماعية

 jacquesاالنجازات التي قامت بيا ، وبعد جمع البيانات الخاصة بأبعاد المقالة االجتماعية وفؽ مقاربة )

.2001defourny .carlo Borzaga)  البعد االقتصادي والبعد  )أساسية والتي تتضمف ثبلثة أبعاد

 مناقشة النتائج عمى ضوء الفرضيات المقترحة. إلى( نسعى مف خبلؿ ىذا المبحث  واإلدارياالجتماعي 

 األولىمناقشة وتحميل النتائج عمى ضوء الفرضية 

العناصر  التابعة لمزاوية العموية تجسد لئلعبلـ اآللي "ألؼ"مؤسسة في الفرضية األولى أف  فترضنااكنا قد 

وبعد تحميؿ بيانات  واإلداري، االجتماعي االقتصادي،في بعدىا  االجتماعيةالمقاولة  المطموبة في

يمكف  .ىيكمية المؤسسة وبنيتيا اإلدارية وطبيعة مواردىا الماليةعمى والتعرؼ ببلت مع المبحوثيف المقا

 اقتصاديةمف كونيا مؤسسة  انطبلقا جتماعيةااللممقاولة  قتصادياالتعكس البعد  ألؼالقوؿ أف مؤسسة 

 ادائم اونشاط اتجاري ليا سجبلالتقميدية ،  قتصاديةاالتتضمف كؿ مواصفات المؤسسات  ةوتجارية مييكم

 وفضاء جغرافيلما تحويو مف وسائؿ مادية و نيف اجتماعيا المؤمّ مف العماؿ والموظفيف  اوفريق اومستمر 

طر القانونية المعوؿ بيا ، تنتج سمع وخدمات وتحقؽ أرباح توجو األ وفؽ ورأسماؿورقـ تعريفي جبائي 

تضامنية مثؿ مساعدة الفقراء والمحتاجيف وتكويف الشباب في الحرؼ  اجتماعيةجزء منيا لخدمة أغراض 

وأصوؿ  امتداداتعممية وندوات فكرية. وىي ممارسات ومبادرات ليا  تنظيـ ممتقيات إلىوالميف وصوال 

وكاف شيوخيا يحمموف مواصفات كانت منذ نشأتيا بمثابة مقاولة  ذلؾ أف الزاوية العموية ية،قديمة لدى الزاو 

شباعمف أجؿ تقديـ خدمات  ابتكروىاالحموؿ المبدعة التي  إلىبالنظر  جتماعيوفاالالرواد  حاجات  وا 

وكيؼ أف الزاوية عممت عمى تكويف إنساف متضامف  وخصائصو.متوافقة مع حاجات المجتمع المحمي 
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 اجتماعيةلغايات  مداخيمياكفرع ييتـ بعالـ المعموماتية تستثمر جزء مف  "ألؼ"مف خبلؿ تأسيس مؤسسة 

 روحية.

تتكوف مف شباب جمع  اجتماعيةلممقاولة مف كونيا  تمثؿ بنية  جتماعياالالبعد  ألؼتعكس مؤسسة  كما

تضامني لغاية دينية ذات أبعاد أخبلقية قيمية ،ومبادرات  اجتماعيوىدؼ  روحيبينيـ مشروع  ذو طابع 

تربوية وعممية خمؽ منافع  إلىتوزيع أرباح بقدر ما كانت تسعى  أوتحقيؽ فوائد  إلىفردية ال تسعى 

غير معمنة وغير مباشرة  نتيجة غياب التشريع المنظـ  كامنة بطريقة وقيـ عممية مضافة و  اجتماعيةو 

 منيةدارية واألجراءات اإلاإلتعقيد تشابؾ  إلى إضافةالتضامني في الجزائري ، جتماعياال قتصادااللييكؿ 

، ما والتضامنية في الجزائر حيث يتداخؿ فييا األمني مع السياسي االجتماعيةتشكيؿ المؤسسات في 

منظومة إدارية مييكمة لما تحويو كما تعتبر  .الثقافية لتمرير رسالتيالجمعيات إطار افرض عمييا اعتماد 

طار مف نظاـ تسييري  داري وا  وفؽ رؤية فكرية ترتبط بقيـ و التشاركي تنظيمي تقوـ عمى العمؿ الجماعي وا 

 .التربية الصوفية

 الثانيةمناقشة وتحميل النتائج عمى ضوء الفرضية 

،  االجتماعية تمقاوالالثقافة تدعـ وتؤسس لوعناصر فكرية  امقيّ يتضمف التديف الصوفي أف افترضنا 

في مقاربتيا الثقافية الدينية و في عبلقتيا  االجتماعيةوبالنظر لمتراث السوسويولوجي لموضوع المقاولة 

تأسس عمى  جتماعيةاظاىرة كالتصوؼ بموضوع التديف الصوفي وضمف تحميؿ المقاببلت نستنتج أف 

 األفرادعمى تشكيؿ شخصية  بشكؿ مباشر تر ثّ أخبلقيا وجممة مف اآلداب أنسقا  تـ شكممجموعة مف القيّ 

والجد في  لتزاـواالالقائمة عمى المحبة والثقة والصدؽ في القوؿ  التي تمقاىا و عبر التربية الروحية ـووعيي

نواىيو والمحافظة عمى  واجتنابوامر الشيخ أل متثاؿاال وكذا ،خريفتقاف وعدـ االتكاؿ ومحبة اآلالعمؿ واإل

وعمى ترسيخ  .المعروؼ إلىوالسعي  نانيةيثار والعمؿ الجماعي والتضامف والتسامح  ونبذ األالعيد واإل

نسانية خبلؽ المحمدية والصفات اإلالتمسؾ باأل إلىوالدعوة  جتماعياالنساني والعطاء مبدأ اإلخاء اإل
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 .نا الذاتيةيجابيا متوازنا ال يسيطر عميو األإنساف اإلولتجعؿ  ،لكؿ بر الكؿ خير ومصدر  االتي تكوف منبع

س أسّ  واجتماعيلرأس ماؿ ثقافي  اشكؿ تراكم اسموكي اما جعؿ مف ىذه القيـ تشكؿ بنية أخبلقية ونمط

وشبكة التفاعبلت لدى  االجتماعيةمعرفية وضمير جمعي انعكس في أنسجة العبلقات  التجاىات

القائمة عمى العمؿ التضامني واالجتماعي الذي  االجتماعيةالمتصوفة داخؿ المجتمع ضمف أطر العادات 

وىو ما جعؿ مف الصوفية يتميزوف عبر تاريخيـ بخصائؿ العطاء والكـر والجود والسعي في . إليويسعوف 

ثاو مصالح الناس وتفريج الكرب عمييـ والتخفيؼ مف آالميـ  الغير عمى النفس والعناية بالعمؿ وتجنب  رةا 

ىؤالء  أبداهكما تعتبر محبة الشيخ دافعا قويا في تفسير درجة التعمؽ والحماس الشديد الذي  الكسؿ.

سوى محبة مرجوة فائدة  أيالشباب نحو المشروع وكيؼ كانوا يضحوف بالجيد والوقت والماؿ دوف انتظار 

كانت تعتبر مركز الوجود كما يقوؿ المتصوفة والتي صؿ أتعد ىي تمؾ المحبة التي  الشيخ ورضاه.

 اقوي اوكونيا تمثؿ قوة معنوية ودافع الصوفية،عمميات نجاح كؿ المشاريع والمبادرات االجتماعية لدى 

مف كؿ ف المحبة ىي الغاية القصوى إحامد الغزالي "ف أبويقوؿ  نحو االنجاز واالستمرارية في العطاء.

ثمارىا، وىو ثمرة مف  إالفما بعد المحبة مقاـ  المقامات الصوفية والدرجة المبتغاة مف العمي مف الدرجات،

الصوفي ف المحبة كانت غاية التربية الروحية والسموؾ أبؿ نجد . 1"اإليثارالمعرفة وجوىر  أصؿ وأنيا

بيف جميع المكونات االجتماعية لممجتمع الجزائري، لتصؿ لبالغ في تمتيف الروابط الروحية ليا األثُر ا فكاف

نفسو  ومشاعره نحوتجمياتو في سموكو وعبلقاتو يمة ُخُمقية وسموكا تعبديا تمتد ق عؿ منياف يجأبالمريد إلى 

وطاعة شيخو لبموغ المحبة التي تتمظير لدى الصوفية عبر التزاـ المريد بالمجاىدة  ، ىذهريفخاآلونحو 

 نشودة وىي محبة اهلل والوصوؿ إليو.الغاية الم

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 70، ص1998 المغرب، ، 1طوالتوزيع،دار الثقافة لمنشر  مدرسة ابف عربي الصوفية ومذىبو في الوحدة، محمد، اإلدريسيلعدلوني ا-1
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والوالء ومستوى الحماس الذي تمتمسو صرار اإل التي أفرزت مستوى عاؿ مف في مستوى الثقة كما ظيرت

في نجاح  اساسيأ اوسبب ايمحور  عامبلالثقة التي كانت تمثؿ  ىذهالمشروع، عند ىؤالء وىـ يحدثونؾ عف 

 مدير الTerry mizrahi يقوؿ المجموعة.عضاء المشاريع االجتماعية كونيا تولد قوة وعزيمة أل

ومف دوف ثقة لف العبلقات اليادفة، "أف الثقة ىي في جوىر كؿ   eccoالتعميمي لمنظمات المجتمع 

مورد ك (الزاويةالمكاف )قداسة توظيؼ  إلى إضافة 1يكوف ىناؾ عطاء أو ارتباط أو مجابية لممخاطر" 

عبر المبادرات والمشاريع التي تشرؼ عمييا  إلى ماـضنالانحو  في جمع الناس روحي وقوة رمزية

فراد المجتمع الجزائري المحمي عمى أومعبئة في مخياؿ  خبلقية وسموكية كامنةأو استدعاء لتراكمات ثقافية 

 احاسم القيادة الروحية تعد عامبلأف . وىنا تظير الصدقة الجارية وعمؿ الخيرو التضحية و سبيؿ العطاء 

عف قيمتيا  بمعزؿوقيمية داللة رمزية  لؤلشياء تعطيمنظمة كوف القيادة الروحية  ةفي إدارة ونجاح أي

.المادية  

في نجاح المشروع والتي تجسدت خاصة في  امميم امحوري الروحية لمشيخ عامبلمف القيادة جعؿ كؿ ذلؾ 

في  اإلنساني، فتنميلمغرض  باإللياـديف "كوف القيادة الروحية تتميز مستوى التأثير الوجداني عمى المر 

لتجعميـ  اآلخريفوبيذا تؤثر القيادة الروحية في  لآلخريفكؿ مف يتعامؿ معيا روح المحبة وروح الخدمة 

 2" األفضؿ األداءجؿ أاستعدادا لتطوير قدراتيـ مف  أكثرتجعميـ  طواعية، كما أىدافا يحققوف

ـ المحبة والثقة المطمقة في شخصية الشيخ ومسعاه وقداسة المكاف )الزاوية( والمشروع قيّ ما يجعؿ مف 

مت شكّ  أساسيةموارد  مثمتيقوـ عمييا الفكر الصوفي  أساسية( وكونيا مبادئ اإلسبلمي)التراث الروحي 

بلت التي تجسيد ونجاح المشروع كونو كاف يفرض نسقا مف التمثُ ساىـ في  ورمزي تراكـ لرأس ماؿ روحي

  الطاقوية والعاطفية والديناميكيةبالشحنات  األفرادشجعت عمى االستمرارية والتضحية وتزويد 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

293، ص2008،   ، المغرب1طوالعموـ، سكوت بيريكاف، فف إدارة المشروع، شعاع لمنشر -1  
109،ص2018، ر، مص1العممية، طاليازوري  األعماؿ، دارالروحية في  عبود نجـ،نجـ -2  



 الفصل الثالث                                        مؤسسة ألف لإلعالم مشروع نهضوي بطابع عصري ملؤسسة تقليدية

 

251 
 

طابع  أعطتومشروعية  األفرادعمى مجيود ىؤالء  أضفى حيث ،يعطي شعورا باالرتياحكاف كما السموكية 

 والرمزي والنفسي المعنويالروحي  إلشباعاالرضا و نوع مف  تحقق آلياتكانت بمثابة ف والتضحية. اإللزاـ

شعور الفرد بتحقيؽ الرضا الذاتي سيتفانى في  ، وعندلمفردالجانب الروحي محفز ميـ وكوف  " لمجماعة

1"عممو وسيبذؿ قصارى جيده  

الرساميؿ )االجتماعي، د بف تونس عرؼ كيؼ يوظؼ ويستثمر الشيخ خال إفيمكف القوؿ وبالخبلصة 

مج يستد والروحية و الثقافية، النفسيةوشخصيتو  اإلنسافالمرتبطة بتكويف بنية والروحي(  والرمزي الثقافي

نجاحو  يتواستمرار و لبمورة المشروع دافعة وقوة محفزة  الطاقات الكامنة فييا لتشكيؿ طاقة مسعاه بطريقة  ا 

قيـ العطاء فنجده يستثمر  اولوف منذ البداية.بيا المقالريادة التي تميز روح االبتكار و مبدعة ُتظير 

تماعية والسعي لفعؿ الخير ومساعدة اآلخريف والتعاطؼ معيـ وتشابؾ العبلقات االجوالتعاوف والتضامف 

االجتماعي لممجتمع الجزائري  المميزة لمسموؾ األسس أحد والتي كانت تشكؿوعمؽ التواصؿ االجتماعي 

جية  مفكما استطاع  )رأس الماؿ االجتماعي(. وتقاليده عاداتو مف يتجزأ جزءا ال والتي تعد منذ القديـ

يثير الجانب الرمزي المقدس لممكاف )الزاوية( ولمموضوع المرتبط برمزية القرآف الكريـ والحديث  أفأخرى 

الفرد ما يتميز بو  إلى إضافة، اإلسبلـ وأعبلـوكذا رمزية الصحابة  اإلسبلميةالنبوي الشريؼ والمواقيت 

والمحبة حجـ الثقة نجده يستثمر في  كما )رأس ماؿ رمزي(. وسمو السموؾ األخبلؽـ الجزائري مف شيّ 

 اآلخريفـ الرحمة والتسامح واالستعداد الدائـ لخدمة وفي قيّ  لشخصو،التي كاف يبدييا المريديف  واإلخبلص

ونزاىة واستقامة خمقية وحس  إيثارما يتميز بو مف  إلى إضافة المسمـ عامة، اإلنسافالتي يتميز بيا 

ليشكؿ مف ذلؾ بيئة فكرية وقيمة أخبلقية ساىمت في تحقيؽ تماسؾ روحي  المسؤولية )رأس ماؿ روحي(

 المشروع.ووجداني بيف أعضاء المجموعة كانت عامؿ ميـ في نجاح 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

جامعة ، 4،العدد9المجمد ،اإلداريةمجمة المثنى لمعموـ  منظور معاصر الستنياض سموؾ المواطنة، الماؿ الروحي، كاظـ، رأسكماؿ الحسيني -1
2019  المثنى، العراؽ،  
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 ة ــــــدراســـــائج الـــــــــــــنت

طار إداري مييكؿ  اجتماعية،وبنية  اقتصاديةوحدة التابع لمزاوية العموية لئلعبلـ  "ألؼ"مشروع  يعتبر ،وا 

بمور وتجسد بفعؿ التأثيرات الثقافية المؤطرة ضمف ػتضامني ،ت اجتماعييؤسس لمشروعات ذات طابع 

لمشيخ خالد بف تونس وفعالية وتأثير  تأثير الشخصية المعنويةلمزاوية العموية وقوة  رمزيةالروحية وال ـالقيّ 

متغيرات أسست وىي فكري وسموكي ، الحافز المعنوي لمديف، وبما تحممو التربية الصوفية مف قوة دفع 

والطاعة والمحبة لمشيخ والثقة في مبتغاة  حتراـواالتجسد في مستوى الوالء  شمولي لتراكـ رأسماؿ ثقافي

عادة بعث  تجديد إلىي اعالس عف  بيف األمـالمحمدي التراث الروحي والحضاري اإلسبلمي والتعريؼ بوا 

 طريؽ وسائؿ تتماشى وروح العصر .

 قتصادياالو اليدؼ التعميمي الديني والقالب  جتماعياالىو المزج بيف المسعى  "ألؼ"مشروع ز إف ما ميّ 

مف مؤسسة صوفية تقميدية أحدثت تحوال في منيجيا  تبداعية مؤسساتية مييكمة فريدة انبثقإكتجربة 

الصدقات  ستقباؿاالتضامنية مف العمؿ التطوعي التضامني القائـ عمى  جتماعيةاالالفكري وفمسفتيا 

منتجة مقاربة  عتمادا إلى،التقميدية  النشاطات الخيرية ضمف واليبات لتوزيعيا عمى المحتاجيف واإلعانات

الحبوس الوقؼ الصدقات ( في )المادية والرمزية الروحية ،وتوظيؼ مواردىا المختمفة  ستثماراتقوـ عمى 

ابتكار مشاريع اقتصادية وتجارية تحقؽ منيا  عبرو  قتصاديةاالطابع مؤسسي مييكؿ كبقية المؤسسات 

لنشاط منية ، جعؿ منيا تؤسس واستمرارية مشاريعيا االجتماعية التضانجاح إرباح لتوجو جزءا منيا في أ

مشروع  ما جعؿ مف .يدي السخاءأما تجود بو  ودوف انتظارالمقاوالت االجتماعية  مفاىيـ تنموي ضمف

شرفت عمييا الزاوية العموية ضمف العديد مف المشاريع ذات أسبلمي مف المشاريع التي رقمنة التراث اإل

 ريادية تمع ضمف رؤيةضافات لممجإتقديـ  إلىالطابع االجتماعي التضامني التي سعت مف خبلليا 

رقمي ف العصر والجيؿ الحالي ىو جيؿ أكدىا الواقع المعاش في ألمشيخ خالد بف تونس  ستشرافيةا

 الحياة.يستخدـ التكنولوجيا الرقمية في كؿ مناحي 
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قوة جاذبية شخصية الشيخ القيادية وبما التأثير المباشر ليعود بالدرجة األولى إلى نجاح المشروع وأف 

التي كاف يحمميا والثقة خبلص واإلالمحبة عالية مف درجة وقوة رمزية أفرزت يمتمكو مف طاقة روحية 

المشروع الحوافز نحو تجسيد تعزيز  ساىمت فيكامنة موارد مثمت . لمؤسسة الزاويةلمشيخ و  فراد المجتمعأ

نجاحو، كما ـ التربية وقيّ  االجتماعية،التنشئة عبر األجياؿ ضمف أطر  دريجياانتقمت ترساميؿ  تشكم وا 

معقدة وليست فعبل منعزال بؿ الجتماعية بالتالي صيرورة مركبة يجعؿ مف المقاولة ا الصوفية. ماالروحية 

  المتغيرات.ىي نتيجة حتمية لتشابؾ الكثير مف 

 النتائج النيائية لمدراسة في النقاط التالية: استخبلصالعمـو يمكف  وعمى

ثقافي وقوة وكياف  وبيئة فكرية دارية إومنظومة  اجتماعيةكوحدة اقتصادية وبنية  ألؼجسدت مؤسسة  -

 جتماعيةواالدارية بعادىا االقتصادية واإلأفي  جتماعيةاالفي المقاولة  المطموبةمييكمة العناصر روحية 

ؽ بأف لممؤسسة ىدؼ صريح ومعمف مف الخدمة لممجتمع المحمي لسبب تشريعي مباستثناء المؤشر المتع

 جتماعيةاالنظـ لمجمعيات الخيرية ف القانوف الجزائري المُ أخر ثقافي ،فالجانب التشريعي يتمثؿ في آو 

جراءات د اإليتعق إلى ةإضافف تكوف مستقمة ،أوالتضامنية ال يسمح بدمجو في مؤسسة اقتصادية بؿ يجب 

حيف يتمثؿ  وأمنية. فيىذا النوع مف الجمعيات لما تتطمبو مف تحقيقات إدارية  ثؿدارية في تشكيؿ ماإل

ف خدمة اآلخر ومساعدتو تكوف بشكؿ ضمني وغير أالشؽ الثقافي في كوف الفكر الصوفي يقوـ عمى 

مف خدمة  ما جعؿ بمرضاة العبد، إالف خدمة الخمؽ مف خدمة الخالؽ وال يمكف مرضاة اهلل أمباشر و 

 لممتصوؼ.ومساعدة اآلخريف تكوف في سياؽ السموؾ اليومي 

 االجتماعيةأف البنية التشريعية الجزائرية ال تتوفر عمى مرجعية قانونية تؤطر وتنظـ نشاط المقاوالت  -

الجمعيات الخيرية والمجتمع المدني، ما  إطارضمف مفاىيـ النشاط التطوعي والخيري في  تنضويكونيا 

غير معمف أحيانا وضمف  إطاربؿ في  بو،غير رسمي وغير مصرح  إطارجعؿ منيا ُتمارس في 

 الجمعيات المحمية في أحيانا أخرى.
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 المحميوى تأف مشروع رقمنة معطيات التراث اإلسبلمي كانت تجربة رائدة فريدة مف نوعيا عمى المس -

شراؼ وبتبني  ،في تمؾ الفترة مف تاريخو واإلسبلميالعربي و  مؤسسة تقميدية صوفية ومف مواردىا وا 

 والمحبيف. المريديفالخاصة وبإنجاز تضامني مجاني مف 

وروحية ترتبط خاصة بمحبة الشيخ وقيـ عوامؿ ثقافية  إلىفي المشروع يعود  نخراطاالأف حافز  -

قّيـ يكتسبيا الفرد ضمف التربية الصوفية تدريجيا  لمزاوية، وىيخبلص لمديف والثقة في المشروع والوالء واإل

التطوعية وىو ما االجتماعية ىذه النشاطات  إلى االنضماـوطاقة دافعة لو نحو  لتشكؿ لو موارد محفزة

 دي توكفيؿ ، الكسيس1997، فرانسيس فوكوياما1995بوتناـ سوسيولوجية سابقة روبرت  أدبياتعكستو 

 2009، انجي محمد عبد الحميد 1835

 إلىيسعى  ارمزي وفعبل امقدس اروحي اطابعوأخذ تجاوز فكرة رقمنة التراث اإلسبلمي  ألؼأف مشروع  -

  المحمدي.تجديد بعث المشروع 

مشروعو أصبحت تمثؿ ـ قداسة المكاف )الزاوية( ودرجة الوالء والمحبة واالحتراـ لمشيخ والثقة في أف قيّ  -

 لؤلجياؿ. اجتماعيايورث  اثقافي امنتوج

نحو المبادرة  ضمف قيـ أخبلقية تحفزبادئ المقاولة االجتماعية وم تتضمف أسس التربية الصوفيةأف -

التي اإلليية المحبة  قيـ وفي إطار ،البر واألمر بالمعروؼ إلىمفيـو السعي  في سياؽلخدمة اإلنساف 

عف طريؽ  إالالحقيقة والكماؿ والتي ال تتحقؽ لمصوفي  إلىيعتبرىا المتصوفة أحد المقامات الموصمة 

 .لآلخريفإظيار محبتو 

بمفاىيـ وأشكاؿ وأىداؼ ولى نساني منذ بداياتو األارتبطت بالوجود اإل جتماعيةاالممارسة المقاولة  أف -

 .اإلنسانيعرفت تحوالت انسجمت مع التحوالت الفكرية والثقافية لممجتمع  ووسائؿ
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الفرد تحت تأثير محفزات  أف المقاولة االجتماعية ظاىرة سوسيولوجية وبنية ثقافية تتبمور تدريجيا لدى -

يجعؿ مف المشاركة في ىذه  المحمية، ماالتقاليد  إلى إضافةترتبط بالقّيـ والتعاليـ الدينية والروحية ودوافع 

 خبلقية.أدينية وحاجات روحية نفسية و شباع لجوانب إالمشاريع ىو 

أف قّيـ المقاولة االجتماعية ُتكتسب عند الفرد عبر أنماط تربوية مقصودة وغير مقصودة وضمف قنوات  -

 والثقافي. ومصادر رأس الماؿ االجتماعي االجتماعيةالتنشئة 

تأطير وتحت أف المجتمع الجزائري عرؼ ومارس المقاوالت االجتماعية منذ القديـ بأشكاؿ مختمفة  -

 وتوجيو مف مؤسسات الزوايا ورجاؿ التصوؼ.

ت داللة معنوية رمزية كانت كقيمة خمقية وحالة نفسية ذاثقة القائمة بيف الشيخ والمرديف أىمية عنصر ال -

ضافة إ .يماف بالمشروعفي تفسير مستوى الوالء ودرجة اإل اميم وعامبل محفزة،كامنة ايجابية طاقة تمثؿ 

يجابية تعزيز الروابط بيف الفريؽ العامؿ عمى المشروع وعمى زيادة انتشار االتجاىات اإلدورىا في  إلى

.والتعاوف  

المشاركة والتضامف  إلىف طبيعة وخصائص المجتمع التقميدي الجزائري القائمة عمى التشجيع والدعوة أ -

ىـ الموارد الثقافية الموروثة والتي ساىمت في نجاح المشاريع أكانت تعتبر مف  جتماعياالوالتكافؿ 

كونيا وجدت  ،ممقاوالت االجتماعية فيما بعدل وسموكياتنماذج لبروز لتراكـ معرفي ثقافي ميد وأسست 

طبيعة المناخ الثقافي والسموكي الجزائري ودرجة عمؽ  إلىضافة إ ،في المجتمعقيمية و حاضنة رمزية 

في تطور واستمرارية المشاريع االجتماعية بعد تعقد  تساىم القديـ. عوامؿمنذ فراده أالتجانس بيف 

واستمرارية نشاط  تشكؿفي  امحوري ادور ي والجغرافي والثقاف جتماعياالطبيعة السياؽ ما يجعؿ ل .المجتمع

 بيئة سموكيةفكرية و وأرضية ثقافية  حاضنةخمفية وكونيا وجدت في البيئة الجزائرية  جتماعية،االالمقاولة 

 مييأة ساىمت في نجاحيا. 
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وعمى الرغـ مف تقاطعيا في األىداؼ مع مفاىيـ أخرى مثؿ التطوع والعمؿ  االجتماعيةأف المقاولة  -

 ياجعؿ من ما العالـ.أنيا أصبحت تمثؿ أحد أىـ المصادر والبدائؿ التنموية في  واالجتماعي، إالالخيري 

.ومنيج حياة ثابتة خمقيةو  جتماعيةا ،دينية، ثقافةقيمة   
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الفصل الثالث خالصة  

 أشرفتنموذج لمشروع نيضوي تبنتو و  ألؼسبلمية والتراث الروحي لمؤسسة يعد مشروع بنؾ المعطيات اإل

عميو مؤسسة الزاوية العموية بفضؿ مجيودات وتضحيات جماعة مف الشباب المسمـ الذي آمف بفكرة 

تجسيدىا في الواقع بشكؿ تضامني أسست لمفيوـ الخدمة التضامنية  إلىالشيخ خالد بف تونس وسعى 

 تجديدي. وىذافكر  بو مف وبما تميزتالذي اتسمت بو الزاوية العموية منذ نشأتيا  االجتماعي واالبتكار

الرمزية لمشيخ وقداسة الزاوية في مخياؿ فئة واسعة مف أفراد المجتمع  الكاريزماكمو كاف تحت توجيو 

التي قامت بيا في السابؽ  واالجتماعيةامتداد لموظيفة التربوية  ألؼالجزائري. وىو ما جعؿ مف مشروع 

بنية اجتماعية  ألؼما جعؿ مف مؤسسة  ة.بطريقة متجددة تنسجـ وحجـ المتغيرات الفكرية والثقافي

.واالجتماعي والثقافي الروحي والرمزيومنظومة فكرية تؤطرىا العديد مف الحوافز والدافع ذات البعد   
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 ةالعـــــــــــــــام الخاتمة

ومحطة تاريخية مفصمية في التاريخ الديني  اجتماعيةظاىرة حالة روحية و  صوف منذ نشأتوتلكان ا

 وضبطومن أقوى النظم الفاعمة في بمورة  المغاربي عامة ، لممجتمع الجزائري خاصة و واالجتماعي

المجتمع وتكاممو بما يحتويو  استقراروفي ضمان ،  األفراد والجماعات واتجاىاتوتنظيم سموك ومواقف 

مستنبطة من الكتاب والسنة وروحي ذات طابع رمزي  واتجاىاتم من قي  وبما شكمو ، من رؤية وممارسة 

عقائد ثابتة  إلىالوقت  ست لمبادئ وقواعد لمفكر والسموك تحولت بمرورأس  ، ومن تاريخ السابقين النبوية

 وواإلنساني  االجتماعي اإلطار دور الموجو لألفراد في أدت، ةط معرفيانمأو  خمقيةقي م و ونماذج روحية 

 ،لممجتمع والثقافي خالقيواألالسوسيولوجي متعددة و يساىم في تشكيل الفضاء  اثقافي يؤدي أدوار  كيان

ُمشكاًل  ،في أنماط التفكير و االجتماعيةوفي تفاصيل الحياة اليومية لألفراد. ظير تأثيره في تركيبة الثقافة 

مورس عبر مؤسسات الزوايا  شمولي. أسس لبمورة وتشكيل رأسمال ثقافي اوسموكي امعرفي ابذلك تراكم

د بطقوسو وممارساتو أحد أىم عناصر الثقافة الروحية ومكونات الشخصية الشعبية السائدة جس  فوالمساجد 

م عبر مؤسساتو الكثير من الخدمات قد  ، في المجتمع الجزائري عامة وفي وسطو التقميدي الريفي خاصة

مؤسساتو لحاجات بفعل القبول من أفراد الشعب نظير استجابة و مؤسساتو عبر تشعبت شبكاتو وتفاعالتو ف

عمى  تحملولمؤسساتو أداة لتأطير الحياة الثقافية والدينية لتصبح  .والروحي لممجتمع  االجتماعيالبناء 

أسست في مجمميا لشكل من أشكال اإلبداع . االجتماعيةبية الحاجات تم السعي في عاتقيا ميمة

التضامن والتعاون المحبة و س قيم يتكر ولفي إطار تضامني إنساني غير ىادف لتحقيق منافع  االجتماعي

التضامنية والقي م األخالقية و التي حاولت من خالليا مؤسسات الزوايا أن ُتجسد الروح االجتماعية  ،والتآزر

 االجتماعيةعمى أن المسؤولية  تؤكدمن فكرة راسخة عند المتصوفة  انطالقا، لمشيخ وأتباعو نحو المجتمع 

والسعي نحو تمبية حاجات الناس وحمايتيم وتحم ل مصائبيم وحل مشاكميم ورعاية مصالحيم والتفكير 

المودة وتوثيق العالقات اإلنسانية وغرس  االجتماعيوالتكافل تحقيق التوازن  إلىوالسعي الدائم فييا 
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ش  أعمى المقامات، إلىالمجتمع ُتعد من مقتضيات الوالية لموصول  اعة الخير واإليثار بين أفرادوالرحمة وا 

والصورة الذىنية والطاقة الروحية  الرمزية القوة عبر توظيف اجتماعيين وشيوخيا رواداما جعل من الزوايا 

وقوة ،ا تربوي انفسي ،ااجتماعي، اأخالقي امذىبيمثل التصوف بذلك ليصبح  المجتمع.فراد أالتي يحمميا ليم 

نسان محافظ عمى إوسموكات ساىمت في بناء  احيوية وقدوة منيرة قدمت لممجتمعات اإلسالمية قي م

الحياة في جوانبيا  لمسار اومنشط امع تحوالت مجتمعو، كما كان محرك أصالتو وقيمو اإلسالمية متواصال

في ساىم من خاللو التصوف ومؤسساتو  امستنير  اطالئعي اوفكر  اتنموي اومؤسسات تحمل تصور  ،المختمفة

ثرائياتشكيل معالم الحضارة اإل مستغانم من أىم المؤسسات الصوفية التي بالزاوية العموية  . وتعدنسانية وا 

جس دت عبر تاريخيا فكرة الزاوية العصرية الحداثية من مؤسسة تقميدية في طابع عصري  ُوصفت كونيا

 ةدياعبر تاريخيم  بروح الر بو  وااتسمنظير ما تجديد الممارسة الصوفية نحو خالل سعي شيوخيا 

والمثابرة  والتفكير المبدع نظير ما  والرؤية نحو المستقبلالمقترحة  فكاراأل قوة منانطالقا  جتماعيةاال

مضافة بقصد تحقيق قيمة  ابتكروه من برامج خدماتية في كل مجاالت الحياةو دروا بو  ابو سعوا إليو 

في جانبو الروحي  اإلنسانالبداية عمى بناء  منذ رك زت، اجتماعيضمن إطار تضامني  وتغي ر إيجابي

وقوة اقتصادية مييكمة مستقمة بمواردىا  اجتماعيةبنية لتمثل  .التربية الصوفيةموارد عبر والعقائدي 

ذات الطابع في تنفيذ عديد المشاريع  ياوىي موارد استثمرت ،الخاصة عبر نشاطاتيا التجارية والزراعية

 ،االجتماعي والتضامني. ما جعل منيا مؤسسة نموذجية في التسيير المستقل عن دعم  الييئات الحكومية

مجاليا و خالقية أن التصوف حالة روحية ورسالة أوكونيا مؤسسة تحمل رؤية تنموية ورسالة تربوية مفادىا 

أساسيا الحث عمى السعي في مصالح ،و ومحبتو لرضا الخالق وقواميا خدمة الخمق  ،البعد االجتماعي 

 ،وعمادىا مجاىدة النفس وتطيير الروح والتحمي بالفضائل ،يثار الغير عمى النفسا  الناس وتأليف قموبيم و 

 تغايات المقاوالو أولى مالمح دت جس  أخمقية كنماذج  والتواكل. تكالاالونبذ تشجيع العمل  وغاياتيا

وتفاعمو ضمن نساني نسانية وقيمة خمقية ارتبطت بالوجود اإلإكسمة ، في أبسط تجمياتيا  جتماعيةاال
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ووحدة  تاريخية،، وظاىرة اإنساني اموقف لتمثلالقيم والثقافات  بتطور اختمفتمفاىيم وُأطر ومحددات 

شباع تحقيق غايات  إلىتيدف  وكيان ثقافي اقتصاديةوبنية  اجتماعية مورست بأشكال وأدوات . حاجاتوا 

التضامني  االجتماعيومفاىيم متعددة عبر كل المجتمعات ومنيا المجتمع الجزائري في إطار العمل 

تحت تأطير المؤسسات و  المحمينسجمت وطبيعة المجتمع التقميدي االخيري غير الربحي، وبأشكال 

 اثقافي اقيمي ااألمر الذي أعطاىا بعد يرتبط بعمل الخير والتضامن، اأخالقي االدينية كونيا تحمل بعد

في  تحكمو متغيرات الثقافة واألعراف والتقاليد والمعتقدات الدينية التي تعكس تراكمات الرأس المال المحمي

  .ف االجتماعيدوالي االقتصادي. تقوم عمى المزج بين المجال الرمزي والثقافيو جانبو الروحي 

ذات طابع اقتصادي استثمرت  من أىم النماذج لمؤسساتالتابعة لمزاوية العموية  ألفمؤسسة د حيث تع

السعي  عبر جتماعياتراثيا الروحي والرمزي كما وظفت جزءا من مواردىا ضمن رؤية ريادية وىدف 

ضافة عممية ُتصنف في حقل ا  و رقمية خدمات ابتكار من خالل سالمي التراث الروحي اإلوتجديد لرقمنة 

بيدف تقديم خدمات تبنتيا مؤسسة كونيا نشاطات مبتكرة  جتماعيةاال تالمقاوالضمن السوسيولوجيا 

 اطبيعي اوامتداد ،تضامنية مجانية غير ىادفة لتحقيق منافع خاصة اجتماعيةوبرامج تعميمية لغاية 

بأسموب وغايات ووسائل متجددة تعكس روح التجديد التي تحمميا  ةلممبادرات السابقة التي قامت بيا الزاوي

المبدع لخدمات جديدة  االجتماعياستمرارية لنيج الرائد  كما يعد ، العموية الزاويةفمسفة التصوف عند 

سالم المنفتح د نورانية اإلجس   احداثي انموذج وداة عصرية أ مثمت وتربوي.ذا مغزى فقيي وروحي  نطمقيامُ 

استمرارية لتمك الصحوة التي جسدىا دعاة  كما جسد والمتحضر القابل لمعيش مع اآلخر والرافض لمركود ،

سالم عامة والتدين الصوفي سالمي لمتأسيس لرؤية مغايرة كانت قد وصفت اإلالمشروع النيضوي اإل

رؤية خالقة و  متفتحا فكرا من التصوفجعل ولت ، والتخمف لمدروشة والخرافة اخاصة في كونو مرادف

الصوفية بقيم يمكنيا  اإلسالميةدلل المشروع عمى غنى التجربة  حيث، نساني وفاعمة وسط المجتمع اإل

مبادرة نيضوية تؤطرىا مؤسسة تقميدية متجانسةو  نحو تحقيق التنمية الشاممة جتماعيةاالتوجيو الطاقات 
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وىذا كمو بفضل  وتذكيرىم بمعنى التوحيد.لربط الناس بخالقيم تسعى ومتطمبات المدنية ، ورسالة روحية  

فراد المجتمع أقيادة روحية وتوجيو رمزي من الزاوية والشيخ لما يحممو من تراكم رمزي وقوة روحية عند 

نجاح مسعاه عبر توظيف الطاقة المعنوية إفي  الروحيةاستثمر فييا الشيخ ثقمو الرمزي وقوتو ، الجزائري

كامنة طاقة التي شكمت ة الرمزية ىذه القو  . االجتماعيلمزاوية وتراكميا التاريخي المقدس في المخيال 

 المقدس.  من الواجب الديني اجزءً د معالم لمقاولة اجتماعية و مشروع جس   محفزة نحو نجاح

ي المجتمع الجزائري منذ ف أشكالياالمقاوالت االجتماعية بمختمف ونجاح مشاريع  إن بمورةما يدعو لمقول 

 جعل من البنية ما .وثقافيةورمزية تفاعل لتراكمات روحية و ستحضار كانت نتيجة حتمية الالبداية 

 التنظيمات مع جوىري لف خاصة تنسجم بشكلأالتنظيمية والييكمية لمزوايا العموية عامة ومشروع 

  العمل منيجية تطويرييا معاصرة حتمت عم العمل ومنيجية الممارسة ووفق آليات فمسفة في المعاصرة

تجمع  ةاقتصادي قوةوبناء االستمرارية والتطوير من اجل لمتمويل  القائمة عمى البحث عن مصادر ذاتية

 ركيزة اروحي وقوة رمزية لي بعد ترتبط بميثاق وترابط اجتماعي ذو جتماعية،الغاية االتنموي و اليدف بين ال

الصوفية والتي ساىمت في تعزيز الثقة بين  الروحية التربية استمدتيا من التي الفريق روح وىي صمبة

 .حضارية مجموعة العمل ضمن رؤية تنموية و
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والتوزيع،  واإلشياردار المتون لمنشر  العرفان، إلىمن الرمز  اإلسالميكة ،التصوف يمحمد بن بر -76
 0226،الجزائر، 1ط

لبنان،  ،، بيروت1، طوالنشر لإلشيارالشبكة العربية  الدين والنص والحقيقة، الحسن،مصطفى  -77
0210  

 .0220، 12المعارف، مصر، الطبعةدار  السر األعظم، محمود،مصطفى  -78
  1998، العربية ، اإلمارات1ط الثقافي،منشورات المجمع  محي الدين بن عربي، رسائل ابن العربي،-79
 روافد لمنشر والتوزيع االقتصاد االجتماعي والتضامني ،سمسمة االقتصاد البديل، منجية ىادفي،-81
،0210 . 

مكتبة الممك فيد  رؤية مستقبمية، ث والفرص السانحةمحمد بن عبد اهلل السمومي، القطاع الثال -81
 .0212 ية،دالسعو ،1الوطنية،ط

 1997،مصر،اإلسكندريةمنشأة المعارف ، التصوف في مصر والمغرب، منال عبد المنعم جاد اهلل،-82
 ناصر الدين موىوب الحسني ،الشيخ مصطفى العموي المستغانمي حياتو ومآثره ،منشورات العالمين-83
 . 0212،،الجزائر 1،ط
 0218،مصر ،1العممية،الطبعةدار اليازوري  الروحية في األعمال ، نجم عبود نجم، -84
 0226دار الحضارة ،الجزائر، نور الدين عبد القادر، صفحات في تاريخ مدينة الجزائر،-85
 .1997، ، دمشق، سوريا1ط، المدى صوفية، دار العموي، مداراتىادي  -86
ترجمة عبد الرحمن ابو  سوسيولوجي لحركة مدنية، تحميل ىيمين روز ايبو ،حركة فتح اهلل كولن، -87

 0212،القاىرة ،مصر ،1،طواإلعالمذكري ،تنوير لمنشر 
وجيو كوثراني ،المجتمع المدني والدولة في التاريخ العربي، بحوث ومناقشات الندوة الفكرية حول -88

 0221،،بيروت،لبنان0المجتمع المدني ودوره في تحقيق الديمقراطية ،مركز دراسات الوحدة العربية ،ط
 رالجزائ ، واإلشيارلمنشر والطباعة  دار اليدى موضوعات وقضايا من تاريخ العرب، يحي بوعزيز،-89
،0224 

إيريك جوفروا ،المستقبل الروحاني لإلسالم ،ترجمة ىاشم صالح، شركة نبض لمنشر والتوزيع، يونس  -91
  0216، مصر ،  1ط
 امعيةــــــــــائل الجــــــــــــــــــــالرس -2

، دور القيم الدينية في التنمية االجتماعية،  مذكرة ماجستير في عمم االجتماع بن منصور اليمين -91
  0212جامعة باتنة، الديني،

، الجامعة إسالميعميان ،العمل الخيري ودوره في التنمية االقتصادية من منظور  أبو إبراىيممحمد  -92
 0211،غزة،فمسطين، اإلسالمية
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، الطبيعة القانونية الشتراكات الضمان االجتماعي )دراسة مقارنة( ، رسالة  إبراىيممحمد عبدالرحمن  -93
  0210ماجستير غير منشورة ، العراق ، 

رسالة ماجستير في العموم  العمل التطوعي وعالقتو بأمن المجتمع، معموي بن عبد اهلل الشيراني،-94
  0226ربية،السعودية،االجتماعية، كمية العموم االجتماعية ، جامعة نايف الع

منذر رزوقي ويس ، النظام القانوني لحق الضمان االجتماعي من منظور دستوري ومالي، أطروحة -95
  0214العراق ،  دكتوراه غير منشورة ، كمية الحقوق ،جامعة تكريت،

في غيتي ، مرافقة الشباب في إنشاء مؤسسة إنتاجية صغيرة، مذكرة لنيل شيادة ماجستير نسرين  -96
 0229قسنطينة،عمم االجتماع ،

جامعة  مذكرة ماجستير عمم االجتماع الحضري، ،التدين في أوساط الشباب الحضري، ىنوس ناذر -97
 0216، 0وىران

 0212جامعة وىران، طروحة دكتوراه في عمم االجتماع،أ التدين وثقافة النمو، مصطفى راجعي،-98
رسالة ماجستير في التاريخ  الجزائر ومكانتيا الدينية واالجتماعية،الطريقة العموية في  ،بوغانمغزالة -99

 0228قسنطينة ،، الحديث والمعاصر 
 الممـــــــــــــتقيات و المجـــــــــــــــــــــالت-3

مجمة العموم  ودوره في تحقيق التنمية االجتماعية المستدامة، تماعيالعربي حران ،رأس المال االج-111
 166،ص0218ديسمبر  27،العددألمانياالمركز الديمقراطي العربي  االجتماعية،

،  4مجمة أفاق فكرية، المجمد فمسفة الدين عند السادة الصوفية مقاربات دالة، المصطفى مسالي،-111
0218 
أمل حسني حممي ميران ،الشيخ العموي باعث النيضة الروحية في الغرب ،مجمة البحث العممي -112

 0212،الجزء الرابع ،مصر ، 16،العددفي اآلداب 
، دراسة حالة  االجتماعيمحمد عبد الحميد, دور المجتمع المدني في تكوين رأس المال  انجي-113

المركز المصري لمحقوق االقتصادية واالجتماعية، سمسمة أبحاث ودراسات  لمجمعيات األىمية في مصر،
 0229ول ، القاىرة،،العدد األ

 1720أخرى ، محور إدارة واقتصاد ،مجمة الحوار المتمدن ،العدد  اقتصادياتإيثان ميممر ، -114
 0226-10-0،بتاريخ 

، منصور بن زاىي ، تصورات الشباب لممساىمة في التحديث االجتماعي، مجمة بن عمر الزهرة -115
 ، 0214، مارس  14واالجتماعية، جامعة قاصدي مرباح ورقة ، الجزائر، العدد اإلنسانيةالعموم 
التغير  في المؤسسة االقتصادية  إدارةبن الدين بروس ،لحسن ىدار ،دور الثقافة التنظيمية في -116

  0227، جامعة بسكرة ،جوان21الجزائرية، أبحاث اقتصادية و إدارية،العدد
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لمدراسات القانونية   االجتيادالتنموية ،مجمة  األنشطةبوجمعة ،دور القطاع الثالث في تجسيد بالل  -117
 .0218،  0،العدد7،المجمد االقتصادية و

 الباحث، مجمة بكاي ،تأثير الطرق الصوفية عمى المجتمع الجزائري خالل العيد العثماني،رشيد  -118
 0211ديسمبر  الثامن، العدد
نحرافي التربية الصوفية والوقاية من السموك اإل اإليمانية الصحة محمد، سرير أو، معتوقجمال -119

جامعة محمد خيضر بسكرة،  في ظل التحديات الراىنة، دفاتر مخبر المسألة التربوية في الجزائر نموذجا،
0218 
العدد  ،االقتصاديمجمة الباحث  ،دور القطاع الثالث في تحقيق التنمية المستدامة، ساري سيام -111

 .0214األول،،جامعة برج بوعريريج،الجزائر،
طارق العممي ، الدور االجتماعي لرجال التصوف، مركز اإلمام الجنيد لمدراسات والبحوث الصوفية  -111

 0216المتخصصة،
 ، مركز المسبار لمدراسات والبحوث طيبي غماري ،التصوف والحداثة في دول المغرب العربي، -112

 .0210افريل  العربية المتحدة، اإلمارات،  1الستون، ط الكتاب الرابع و
والعموم  لمتربية اإلسالميةمنشورات المنظمة  عبد العزيز بن عثمان التويجري، المقاوالت الثقافية،-113

  .0210الرباط ،المغرب، والثقافية،
أسسو ونتائجو ،دراسة عن الزاوية عبد القادر بن عزوز، معالم االقتصاد التضامني االجتماعي، -114

 2010جل التنمية، أمركز البحث في االقتصاد المطبق من  العموية،
 مفيوم القطاع الثالث و اإلشكاالت المعرفية ،اقتصاديات العمل الخيري، عبد الرزاق سعيد بمعباس،-115

 2017السعودية، ،جدة، اإلسالميمعيد االقتصاد 
 دور القيادة الروحية في تحقيق الريادة االجتماعية، عموان الطائي،فيصل  عالء فرحان طالب،-116
 02،0217،العدد6واالقتصاد، العراق ،المجمد اإلدارة مجمة
 0217،جويمية  28عمي عميوة، الدين والطقوس الدينية عند دركايم ، مجمة فكر ومجتمع ،العدد -117
مجمة  كمدخل ريادي في ظل اقتصاد المعرفة، اإلبداععمي فالح الزغبي، العوامل المؤثرة عمى -118

داريةأبحاث اقتصادية   ،0211،العدد العاشر،  ديسمبر، وا 
 0218،جوان ،20،العدد 24فمة زردومي ،معالم االقتصاد التضامني ،مجمة الشياب ،المجمد-119
 مجمة ،المواطنةمنظور معاصر الستنياض سموك  المال الروحي، رأس ،الحسينيكمال كاظم -121

  0219 ،جامعة المثنى، العراق  ،4، العدد9، المجمداإلداريةالمثنى لمعموم 

كمال منصوري، المنظمات غير الحكومية و دورىا في عولمة النشاط الخيري و التطوعي، مجمة -121
 .0226،سبتمبر  22العموم اإلنسانية، مجمة الكترونية شيرية تعني بالعموم اإلنسانية، العدد 
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فمسطين،   مجمة جامعة النجاح  لألبحاث، التصوف في مرآة معاصرة، قراوازان ،محمد رمزي،ليمى -122
 0212، 07مجمد
 محمد ابن الطيب ،مسؤولية النخب الدينية والثقافية في الحفاظ عمى سمم المجتمعات وتضامنيا،-123

 .0212عام   40مجمة التفاىم،العدد
    0218 السنة ،60 التفاىم، العددالرحمة والمحبة والرضا لدى الصوفية، مجمة  الطيب،محمد بن -124
جامعة بنجاب  محمد الطاف،  دور التصوف في األمن والسالم االجتماعي ، مجمة القسم العربي،-125

 ،  0217،سنة 04باكستان، العدد ،الىور،
ت المتوسطية والدولية، ورقات سياسية منجي مقدم ،االقتصاد االجتماعي والتضامني ،مركز الدراسا-126

،0218 . 
 نادية أبو زاىر, رأس المال االجتماعي والجدل حول عالقتو بالمجتمع المدني, الحوار المتمدن،-127

 .0228،بتاريخ افريل  0040المحور المجتمع المدني ، العدد
 ،الخبرتان العولمة ظل في الحكومية غير المنظمات ،دور عابدين صدفي والسيد سمك نجوى-128

 . 2002 القاىرة، األسيوية، الدراسات مركز واليابانية، المصرية
لمدراسات  اإلماراتالدور التنموي لممنظمات غير الحكومية ،مركز  نوزاد عبد الرحمن الييتي،-129

 . 0211العربية،  اإلمارات ظبي، بوأ،1، الطبعةاالستراتيجيةوالبحوث 
ىشام البقالي، جوانب من الحياة االجتماعية  لمتصوفة العصر المرابطي، مجمة روافد ، المجمد -311
  0219،جوان1، العدد22

 1981،ماي  62أوضاع المؤسسات الدينية في الجزائر،العدد يحي بوعزيز ،مجمة الثقافة،-131
  اتــــــــــــــــــــــــــــــالممتقي-4

 ، الرياض ، التطوعي، مؤتمر العمل التطوعي واألمن االجتماعيالعمل  العمي،النعيم عبد اهلل -132
 0224-24-02-04،السعودية

 ،ممتقى األلمانية اإلدماجة و األمريكية ةبر جتال العالمية بين المانحة المؤسسات خفاجي، أحمد ماريي-133
 0212-20-4،لألبحاث المركز الدولي أفضل،ستقبل لم جديدة آفاق عنوان تحت المانحة الجيات
 مصر ،القاىرة،

مني التطوعي العمل التطوعي والرعاية االجتماعية، مؤتمر دولي حول العمل األ زىير حطب،-134
 0222سبتمبر  الرياض ،السعودية، ،األمنية،أكاديمية نايف العربية لمعموم 

السعودي الدولي  المؤتمرسموكية  اجتماعيةعبد السالم بشير الدويبي ،ثقافة المبادرة توجيات -135
 0214، الرياض،السعودية،سبتمبر،األعماللجمعيات ومراكز ريادة 
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،الممتقى الدولي  أثر العقيدة في بناء الحضارة لدى مالك بن نبي عبد الحميد عبد المنعم مدكور،-136
نوفمبر  01-1،02تنظيم جامعة الجزائر لن،و حول فمسفة البناء الحضاري عند مالك بن نبي وفتح اهلل غ

0210 
 ،واألمن، مؤتمر العمل التطوعي باألمنعمر رجب محمد احمد ،مفيوم العمل التطوعي وعالقتو -137

  0222-29-08-02مركز الدراسات والبحوث ،الرياض  نايف العربية لمعموم، أكاديمية
العمل ، مؤتمر العمل  مكاناتا  و ، بين التأصيل اإلسالميالعمل الخيري  فاتحة فاضل العبدالوي،-138

  0228جانفي  -00-02والعمل الخيري ،دبي، اإلسالميةالخيري الخميجي الثالث، دائرة الشؤون 
،المؤتمر العممي  األىميةممارسة تنظيم المجتمع في إحدى الجمعيات  النصر ، أبومدحت محمد -139

 االجتماعية ،كمية الخدمة االجتماعية،مخدمة االجتماعية في مواجية المشكالت والظواىر لالثالث عشر 
 0222جامعة حموان ، مصر،

إسالمي  اقتصادلممؤسسة من منظور  االجتماعيطشطوش، الدور  إبراىيمىايل عبد المولى -141
 .0210ورقمة،الجزائر، جامعة قاصدي مرباح، ،كمية العموم االقتصادية، األول،المؤتمر العممي الدولي 

،الغرب والتجربة التنموية ،البحوث العممية لممؤتمر الثاني لألوقاف، جامعة ام القرى ياسر الحوراني -141
0226،السعودية،  

رام اهلل  ىيئة العمل التطوعي الفمسطيني، العمل التطوعي الفمسطيني، يحي، حسين جبريل جحشان،-142
 0211المتحدة  العالم، األممفمسطين، تقرير حالة التطوع في 

، محمد قوجيل، محاضرات في المقاوالتية، كمية العموم االقتصادية والتجارية ،جامعة قاصدي مرباح -143
 0217-0216ورقمة ،
 14166العدد  جريدة الرياض ، السعودية، امني واقتصادي، استثمارالعمل التطوعي  ىيام المفتح،-144
 0227فريل أ 7بتاريخ 
 .1992سبتمبر  24بتاريخ المؤرخ  21-92القانون رقم -145
 ، 0227األوروبي  االتحادداخل  االجتماعي االقتصاداألوروبية ، االجتماعية االقتصاديةالجمعية -141

 0227مقال صادر نياية 
إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية  القومية،دليل المؤسسات غير الربحية في نظام الحسابات -146

 0211، نيويورك91 باألمم المتحدة، السمسمة واو، العدد
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االقتصاد االجتماعي التضامني  التضامني، االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة مجمة المجمس-147
 السياسات سمسمة أسيا، لغربي االقتصادية واالجتماعية ،المجنة 4االجتماعية، العدد العدالة لتحقيق أداة

 0214،ىيئة األمم المتحدة ،العامة 
 42التشغيل الدورة الجتماعي التضامني في زيادة فرصدور االقتصاد ا العربي،مؤتمر العمل -148

 . 0216القاىرة 
لممشروعات الصغيرة والمتوسطة  األعمالبيئة  العربية، األمانةمجمس الوحدة االقتصادية العربية ،-149
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 المقابمة دليل :10 رقم الملحق
 وزارة التعميم العالي والبحث العممي

 جامعة عبد الحميد ابن باديس مستغانم
 كــــميـــة العــــــــــــموم االجتــــــــــماعية

  قسم العموم االجتماعية
 عنوان بحث تحتدليل مقابلة لموضوع 

 مستغانم"ب للزاوية العلويةعالم حالة مؤسسة الف لإلدراسة المقاوالتية في الجزائر " سالم واإل

 بعد تقديم وشرح طبيعة المقابمة وموضوعها
 التاريخ                                                      :   رقممقابمة 

   شخصية: بيانات-0

 العمر-
 المستوى التعميمي-
 المهنة-
 المؤسسة تاريخ-2

 نشاء المشروعإمتى فّكر الشيخ في  -
 نشاء المشروعإكيف جاءت فكرة -
 ستمرار المؤسسة في النشاطاما هي فترة -
 ماذا كان يهدف من وراء المشروع-
 شروعمتى التحقت بالم-
 التحقت بالمشروع الماذ-
 نجاز المشروعإ كم عدد األفراد الذين شاركوا في-
 عالم اآللي بالذاتتكنولوجيا اإل الماذ-
 لف" ألماذا سمي "-
 لممشروع مامضاالنكيف كان يتم -
 كيف كان يتم العمل في المشروع-
 ما هي مصادر تمويل المشروع-
 هل كان لممنتسبين في المشروع مساهمة مالية ام ال-
 نجازهاإهي أهم البرامج التي عممت عمى  ما-
نجاز مثل هكذا برنامجإما ذا كان يهدف من وراء -
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 فقطالطريقة العموية  مورديم أ المؤسسة،لى إ االنضمامبناء الشعب كان لهم حظ في أهل كل -

 االجتماعيةبعاد المقاولة أسئلة لقياس أ
 االقتصادي  البعد-0

 المؤسسة  تنتجهاالتي كانت  السمع والخدماتما هي نوع  -
 هل لممؤسسة سجل تجاري لممارسة نشاط اقتصادي -
 جراء امأهل كانت المؤسسة تحوي عمال  -
 العمل بالمجان.   
 رباحأبمعنى تقوم عمى تحقيق  ،هل كانت المؤسسة اقتصادية -
 البعد االجتماعي -2

 هل الخدمات االجتماعية المقدمة كان مصرح بها -
 ما هو شكل الخدمات االجتماعية والتضامنية التي تقدمها المؤسسة-
 لمن تقدم الخدمات التضامنية لممؤسسة-
 رجاء بناء المجتمع المحمي فقط ام انتشرت عبر كل األأخدامات المؤسسة ركزت عمى هل -
 المحسنين ومن السمطات الرسمية و  نالمواطنيهل كانت المؤسسة تتمقى دعم مالي من -
 ما هي مصادر التمويل والدعم المالي لممؤسسة-
 خرىأهل التمويل في المؤسسة كان ذاتي ام له مصادر -
 داري اإل البعد-3

 دارةإهل لممؤسسة مجمس -
 ما هو الهيكل التنظيمي لممؤسسة-
  كيف كانت تتم عممية اتخاذ القرارات  -
يهتم بتكنولوجيا  نشاء مشروع عصريإكيف يمكن فهم العالقة او االرتباط بين زاوية تقميدية تفكر في -
 ليعالم اآلاإل
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 للطرق الصوفيةمن المقاوالت االجتماعية  لنماذجصور    :21 رقم الملحق
 

 

الزوايابقرآنية  لمقاولة تعليميةصورة   

 

 

لتدريب الشباب للحرف  بإحدى الزوايا مقاولة اجتماعية  
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بالزاوية العلوية والنسيج تختص في تكوين الشباب على الميكانيك صورة لمقاولة اجتماعية  
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 صور لورشة لتكوين الشباب على  البناء بالزاوية العلوية
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بالزاوية العلويةباب على الفالحة الش لمقاولة اجتماعية لتدريبصور   
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"ألف"صور حول برنامج  رقمنة التراث االسالمي بالزاوية العلوية   
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ابالتــــــدول معطيات المقـــــــــج  

 رقم املقابلة السن املستوى التعليمي اجلنس االقامة املهنة
 10 36 ثانوي ذكر مستغامن جتارة

 10 01 ابتدائي/تكوين عصامي ذكر غليزان متقاعد مقاول
 16 36 ثانوي ذكر غليزان متقاعد

 10 30 ثانوي ذكر غليزان متقاعد تعليم
 16 63 بكالوريا ذكر غليزان تعليم

 13 30 ثانوي ذكر غليزان متقاعد
 16 66 ثانوي ذكر غليزان تعليم
 10 60 ثانوي ذكر غليزان تعليم
 15 65 جامعي ذكر غليزان إدارة

 01 30 ثانوي ذكر غليزان متقاعد
 00 36 ثانوي ذكر غليزان أعمال حرة
 00 35 ثانوي ذكر غليزان أعمال حرة

 

 

 



 ملخص الدراسة
هة، وكأحد البدائل وفق عناصرها األساسية المميزة لها عن المفاهيم المشابعبر مؤسسة "ألف"  تهدف الدراسة للبحث في موضوع المقاوالتية االجتماعية

حيث  والحافز الروحي. والبعد الثقافيالهدف االجتماعي جي. تمزج بين النشاط االقتصادي و التنموية الجديدة والمصطلحات الحديثة في الحقل السوسيولو 
نجاز نشاطاتها لكتابة تاريخ غير موثق  وأشرفوا عليها وشاركوا فيعايشوا التجربة اعتمدنا المقابلة مع عناصر  حدود اعتماد المشروع  حث فيوالبتأسيسها وا 

سة ألف لإلعالم الباحث إلى أن مؤس التاريخي. ليتوصلوالمنهج  على أبعاد العناصر المطلوبة في المقاولة االجتماعية استنادا على منهج دراسة الحالة
ية في استمرارية نشاطها استثمرت مواردها المادية والمعنو  وحدة اقتصادية وبنية اجتماعية ومنظومة فكرية وكيان ثقافي،تمثل اآللي التابعة للزاوية العلوية 

رتبط باإلطار القانوني ت افي كل أبعادها إذ ما استثنينا التصريح المعلن للخدمات المقدمة كونه يةكانت تجسد عناصر المقاولة االجتماع وتحقيق استقاللها.
رات دوافع وحوافز وجهت وأطرت هذه المبادالبتكارات والمبادرات. بالمقابل للنظام التشريعي الجزائري الذي ال يتوفر على نصوص منظمة لمثل هذه ا

ية( والمعنوي )شخصية الشيخ مرتبطة بالعامل الثقافي في مفهومه الشمولي ومنها القيم الدينية والطاقة الروحية والقوة الرمزية للمقدس في جانبيه المادي)الزاو 
مختلفة  رساميلل يمق مزج بينماعي وثقافي وروحي ورمزي في إطار الو اجتما جعل من المشروع يمزج بين ما ه .تأثيره(وقوة ودرجة المحبة  ومستوى الثقة

قنوات التنشئة االجتماعية  تدريجيا عبر )قيم المقاولة االجتماعية(هذه القيم  الجزائري، انتقلتللمجتمع  المعنوية تشكل البنية الثقافية والشخصيةكانت 
 ومقاصد التربية الصوفية.

لإلعالم ألفمؤسسة  الصوفي،التدين  العلوية،الزاوية  االجتماعية،المقاولة  :لكلمات المفتاحيةا  

 
Résumé de l'étude 

L'étude vise à rechercher la question de l'entreprenariat social selon ses éléments de base qui la distinguent de 

concepts similaires, et comme l'une des nouvelles alternatives de développement et de la terminologie moderne dans 

le domaine sociologique. Elle mêle activité économique, objectif social, dimension culturelle et motivation spirituelle. 

Nous avons adopté l'entrevue avec les éléments qui ont vécu l'expérience, l'ont supervisée et ont participé à sa mise en 

place, et à l'achèvement de ses activités pour écrire une Histoire non documentée et des recherches dans les limites de 

l’approbation du projet sur les dimensions des éléments requis dans l'entreprise sociale en se basant de la méthode 

d'étude de cas et de l'approche historique. Le chercheur constata que la société d’informatique Alif affilié à la Zaouïa 

Allouai en tant qu'unité économique, organisation administrative, structure sociale et système intellectuel, a investi ses 

ressources matérielles et morales dans la continuité de son activité et dans la concrétisation son indépendance dans le 

cadre d’une vision de développement basée sur l'approche des entreprises sociales, dans ce sens qu'il cherche à créer 

des services dans un cadre de solidarité sociale et selon des mécanismes indirects en conséquence L'absence du cadre 

juridique du système législatif algérien, qui ne prévoit pas de telles innovations et initiatives. A l’opposé, ces 

initiatives ont orienté et encadré des motivations et des incitations liées au facteur culturel dans son concept holistique, 

y compris les valeurs religieuses, l'énergie spirituelle et la force symbolique du sacré dans ses aspects matériels 

(zaouïa) et moraux (la personnalité du cheikh et la puissance de son influence). 

Ce qui a fait que le projet mélange ce qui est social, culturel, spirituel et symbolique dans le contexte d’un capital 

culturel et symbolique, qui s'est formé et s'est progressivement déplacé à travers les canaux de socialisation et les 

objectifs de l'éducation soufie. 

Mots clés: l'entreprenariat social ,  la Zaouïa Allouai, soufisme, la société Alif   

Abstract : 

This study aims to search the topic of social entrepreneurship through the “Alif institute” according to its basic 

elements that distinguish it from similar concepts. As one of the new development alternatives and modern 

terminology in the new sociological field, it mixes economic activity, social goal, cultural dimension and spiritual 

motivation. In our study, we adopted the interview with elements who witnessed the experience, supervised it and 

participated in the establishment and implementation of its activities for a mass of undocumented history and research 

within the limits of the project’s reliance on the dimensions of the required elements in the social entrepreneurship 

based on the case study method and the experimental approach. To find out that “Alef institute of computing ” which 

is affiliated with Al- Zaouia Alalouia is an economic unit, administrative organization, social structure and an 

intellectual system. It invested its material and moral resources in  continuing its activities and achieving its 

independence within a developmental vision which is based on the approach of social entrepreneurship in order to 

seek to create services within a social and solidarity framework  and according to indirect mechanisms , as a result of 

the absence of the legal framework for the Algerian legislative system which is not available on organized texts for 

such innovations and initiatives. Conversely, these initiatives were framed by motives and incentives that are related 

to the cultural factor in its holistic concept namely religious values , the spiritual energy and the symbolic strength of 

the sacred in its two sides: the material( Al-Zaouia) and the moral (the personality of the sheikh  and his degree of 

influence). This has made this project mixes between what is social, cultural, spiritual and symbolic in the frame of 

cultural and symbolic capital that is formed and moved progressively through socializing channels and Sufi education. 

Mots clés : social entrepreneurs hip, Al- Zaouïa Allouai, Sufi       Alif Institute,  


