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 ممخص

فعؿ غير تقميدم في الثقافة اإلسبلمية، فمطالما  االفراديعتبر تناكؿ المسائؿ الدينية مف طرؼ        
إختصاص مف ىي تيعد ة الدينية السيما الفتاكل منيا، ك ايعتيبر األفراد بمثابة متمقيف لممخرجات التشريعي

نخبة المسمميف الدارسيف لعمـك الفقو اإلسبلمي، كمع انتشار تكنكلكجيا االتصاؿ كخاصة مكاقع التكاصؿ 
االجتماعي أصبح بإمكاف المستخدميف التعبير بشكؿ معمف عمى أفكارىـ حكؿ المكاضيع الدينية بما فييا 

ة، غير أف اإلمتيازات التي الفتاكل كذلؾ عف طريؽ نشرىا بسيكلة مف كراء الشاشات كبأقؿ تكمفة اجتماعي
تمنحيا منصات التكاصؿ االجتماعي قد ال تككف كافية لذلؾ، إذ يظؿ االقتراب مف نطاؽ المقدس فعؿ 
يخضع لضغط المعايير االجتماعية التي تحافظ عمى االفكار المييمنة كتغذم النظاـ التفاعمي الذم يحفظ 

شر الفتاكل، كتبيف ديناميكية التفاعبلت بداخميا مدل استمراريتيا داخؿ المجمكعات االفتراضية الخاصة بن
انخراط المستخدـ في تمؾ المنظكمة المعيارية سكاء يإستجابتو لمضكابط االجتماعية التي تعززىا كتكرس 

الدينية، أك بإظيار ردكد أفعاؿ   استمراريتيا كتحكؿ بذلؾ دكف تمكنو مف التفكير خارج المنظكمة التشريعية
 حك بإتجاه تفكير مستقؿ.    مقاكمة ليا تن

 

Résumé 

       Traiter des questions religieuses par les gens ordinaires dans la culture 

islamique est considéré comme un acte non conventionnel, voir même 

socialement condamnable, car seuls les érudits et des juristes de l’élites formés 

en jurisprudence islamique religieuse y a droit, afin de mettre leurs savoirs 

notamment la fatwa au service des individus. or l’arrivée des nouvelles 

technologies de communication a permis aux utilisateurs d’y avoir accès et de 

s’exprimer sur la question du religieux, notamment sur les réseaux sociaux tel 

que facebook, mais les avantages accordés par la technologie peuvent ne pas 

être suffisants, car approcher le domaine du sacré reste un acte soumis à la 

pression des normes sociales qui maintiennent les idées dominante, et façonne le 

système interactif qui les préserve.  

        Cette étude essaie d’éclairer la dynamique interactionnelle des utilisateurs 

de facebook au sein de groupes virtuels spécialisés dans la publication des 

fatwas, et de vérifier l'implication de l'utilisateur, soit dans le maintien des 



 
 

normes sociales qui renforcent les idées dominantes et entravent par conséquent 

toute  tentative de penser en dehors du système de la  jurisprudence islamique 

religieuse, soit en résistant au système de normes et tendant vers une autonomie 

de pensée.  

 

Abstract : 

       Dealing with religious issues by ordinary people in Islamic culture is 

considered by religious society as unconventional act, even socially 

reprehensible, because only elite scholars and jurists are entitled to it, in order to 

put their knowledge, in particular the fatwa, at the service of muslim people. 

However, new communication technologies has allowed users possibiliy to 

express themselves on the issue of religion, especially on social networks such 

as facebook, but the advantages granted by technology may not be sufficient , 

because approaching the domain of the sacred, remains an act subject to 

pressure of social norms which maintain the dominant ideas, and shapes the 

interactive system which preserves them. 

This study tries to shed light on the interactional dynamics of users within 

virtual groups around fatwas, it likewise tries to verify the  involvement of users, 

either in maintaining social norms which reinforce dominant ideas and therefore 

obstruct any attempt to think outside the system of Islamic religious 

jurisprudence, or by resisting the norms system and tending towards autonomy 

of thought. 
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 تمييد

في الفضاء العمكمي بمختمؼ كسائمو  المرحمة الراىنة جدال غير مسبكؽ تثير مسألة الفتكل في      
كمشرع ذات طابع تنفيذم محرؾ لئلرادة تشريعية إىتماـ الدارسيف باعتبارىا أداة لذا استقطبت اإلعبلمية، 

فإف أغمب الدراسات الميطىمع عمييا كالتي عالجت مكضكع الفتاكل سكاء مف الناحية الدينية  لمفعؿ. كبالفعؿ
أك اإلعبلمية اىتمت أكثر بمضاميف الفتكل أك مصادرىا أم بعنصرم المرسؿ كالرسالة، كلعمو يككف 

لمكتسبات المعرفية الدينية إنطبلقا مف قاعدة معرفية آمنة سمفا مؤشرا عمى ميكؿ الباحثيف إلى تعزيز ا
قمد صاحبيا شرؼ االجتياد الديني كمكافأة إجتماعية كدينية، كقد يككف ىذا الميكؿ كقكية اجتماعيا، كقد تي 

ليسكا طرفا في المعادلة الفقيية كبالتالي فإف  االفرادنتيجة حصار فكرم يقع عمى الباحث ذاتو، مفاده أف 
االىتماـ بدراسة أحكاليـ ليس ذك ثقؿ عممي كلف يحمؿ إضافة عممية كال دينية، فبل نجد بالفعؿ دراسات 
كافية تيتـ بكاقع المتمقي في ىذه العممية االتصالية ذات اإلتجاه العمكدم، إذ أف المستفتي ىنا عنصر 

عالمة تستميـ عمميا مف مصادر إليية تيراكـ المعارؼ منذ مئات السنيف، كاستنادا طاًلب لمتكجيو مف سمطة 
إلى ىذا الكاقع فإننا عمى كعي بأف دراسة الباحث لرأم المستفتي أك المتمقي كمساءلة أفكاره حكؿ صناعة 
نا عتيدة تدكر في فمؾ مف المقدسات تعتبر خطكة حساسة تتطمب بعض مف التضحيات األكاديمية كأحيا

 االجتماعية.   
بدراسة الرسالة مف حيث مضمكنيا الفقيي كال بالقائـ عمى تعمؽ ي كبالتالي فإف البحث الحالي ال     

ستخدميف في مقاربتيـ لمفتكل كييكؿ تشريعي قبؿ برصد ديناميكية تفاعبلت المتعمؽ يبقدر ما االتصاؿ 
لمستخدـ داخؿ المنظكمة المعيارية مضمكنيا الفقيي، فالقصد مف الدراسة ىك عرض حاؿ لتفاعؿ ا

المحصنة بجممة مف القكاعد كالضكابط التي تمارس كظيفة رقابية عمى محاكالت خكضيـ في المضاميف، 
 أك عمى انتياجيـ سبؿ تفكير مستقمة.

إف ىذه الدراسة ال تتضمف أم تكصيات أك تكجييات ذات طبيعة قيمية إذ أنيا ال تندرج ضمف      
ارية بؿ إف سمطة المعايير ىي مكضكعيا الجكىرم، حيث تقـك بتسميط الضكء عمى أثر الدراسات المعي

 المنظكمة المعيارية ذاتيا عمى تفاعبلت المستخدـ داخؿ الكسط االفتراضي. 
 
 

 



 
 

 مقدمـــة      

متعمقيف بما تكفره الشبكة  فأضحكا، كسمككاتيـ اليكمية األفرادعادات في  جمةاالنترنت تغيرات  أحدث    
مف مستجدات كأخبار كصكر كفيديكىات تؤثر مضامينيا ببل شؾ عمى مستخدمييا بفعؿ ثراء اإلطار الذم 

، كىي النقمة ت التفاعؿ معيا كمع مصادرىا ممكنا، إذ باـ فيو كبفعؿ ديناميكية المعمكمة في حد ذاتيادى قى تي 
تمعاتيـ المحمية إلى بيعد عالمي يكفر ليـ فرصة لتقديـ ذكاتيـ النكعية التي نقمت المستخدميف مف مج

الذم يتكاجدكف بو، كقد انتيز المستخدـ الجزائرم ىك اآلخر  المجتمعكالتعبير عنيا بعيدا عف ضغكطات 
بحثا عف  التكاصؿ االجتماعي اتفرصة "الفتح الكبير" لمتكافد عمى مختمؼ المكاقع التي تكفرىا شبك

كتدفع  تشيد سمسمة ثكرات مادية كمعنكية التيخصكصا في المرحمة الراىنة  كتطمعاتو توإجابات إلنشغاال
إلى السطح  األزمات الفكرية كاليكياتية التي تعاني منيا الثقافات المحمية في مكاجية العكلمة، كلعؿ مف 

سية، ثقافية، أبرز ىذه القضايا مسألة التديف كالتي أصبحت قضية إعبلمية بإمتياز تحمؿ رىانات سيا
كحتى جيكستراتيجية، فتتسابؽ كسائؿ اإلعبلـ إلى معالجتيا كتبني قضاياىا في ظؿ انتشار مظاىر التديف 
الجديد داخؿ المجتمعات التقميدية نتيجة استيبلؾ المستخدـ المحمي لفتاكل الشيكخ كالدعاة كنجـك الشاشات 

 لعربية منذ ظيكرىا.كالفضائيات التمفزيكنية الكافدة مف المشرؽ كالجزيرة ا

أصبح بإمكاف مستخدـ مكاقع التكاصؿ االجتماعي أف يتفاعؿ مع المنشكرات الدينية السيما الفتاكل        
دكف كسيط بعدما إعتاد عمى تمقييا مف المفتي مباشرة أك مف كسائؿ اإلعبلـ الجماىيرية، فالمكقع يتيح 

مف طرؼ التمقي التقميدية  عمميةسر االجتماعية كمف قً متحرر مف القيكد لممستخدـ إمكانية التعبير كىك 
رجؿ الديف، حيث تيعتبر الفتكل االطار الشرعي الذم تقدـ فيو التكجييات الشرعية المستمدة مف الكتاب 
ف إلتزاـ األفراد بيا يتعمؽ بدرجة االلتزاـ الديني كبالقبكؿ اإلجتماعي في نفس الكقت، بينما  كالسينة النبكية كا 

كبالتالي إمكانية  جتماعية التي تحفظ نظاـ المجتمععؿ اإلعتراض أك النقد إلى كسر المعايير االيؤدم ف
تعرض صاحبو إلى اإلقصاء الرمزم اإلجتماعي، خاصة كأف الفتكل ىي الكاجية التنفيذية لمشريعة 

تمؾ آليات شرعية كتم د مبلمح ىكيتو كقيمتو االجتماعيةلممسمـ كتحدالمتغمغمة بدكرىا في البنية الذىنية 
 تقيس درجة صبلحو في اآلخرة، فيي تتحكـ في ماضيو كحاضره كآخرتو.

إبداء رأييـ في مضمكنيا خطكة غير مسبكقة في ثقافة المسمميف، فمطالما  أكلمفتكل مناقشة االفراد  تيعد    
ف ىذا االختصاص العممي ال ييصنؼ في الثقافة  اعتيبر ذلؾ مف إختصاص أىؿ الفقو كالعمـك الشرعية، كا 

تنظيمية باإلضافة إلى تمؾ ال صبغة مقدسة كيحمؿ رىانات ايخركيةاإلسبلمية كغيره مف العمـك بؿ يأخذ 



 
 

تجاكزا أك تعدم غالبا ييعد  افراد المجتمعلذا فإف تناكؿ المكاضيع الفقيية مف طرؼ  قانكنيةالتماعية ك جاإل
د كثيرا أف إعادة النظر في مضاميف الفتاكل ييعد شكؿ عمى حرمة العمـك الشرعية في حد ذاتيا، بؿ كييردى 

إمكانية إبداء ردكد  مستخدميفلافي حيف تيمنح اليـك ليؤالء  أشكاؿ التطاكؿ عمى العمماء شخصيا،مف 
 أفعاليـ عبر شبكات التكاصؿ االجتماعي.

عمى تناكؿ الفتاكل بالنقاش ال ييعد كغيره  -كمسمميف-إف ىذا الكاقع جعؿ إقداـ مستخدمي الفيسبكؾ       
مف السمككات االتصالية مف حيث طبيعة التعاطي مع ما ييصنؼ مف الناحية السكسيكثقافية ضمف نطاؽ 

دس"، بؿ ىك إنخراط عقمي ككجداني في فعؿ متعدد األبعاد يرىىف بناءىـ اليكياتي كقيمتيـ االجتماعية "المق
 ككذا مآليـ األخركم، كميا سجبلت تعمؿ عمى ربط كجكد الفرد بكجكد المنظكمة التشريعية الدينية. 

سبكؾ إتجاه الفتاكل كىك كبناءا عمى ما سبؽ نحاكؿ في ىذه الدراسة تحميؿ ردكد أفعاؿ مستخدـ الفي      
متحرر مف القيكد االجتماعية التقميدية كضكابط التفاعؿ كجيا لكجو بفعؿ االمتيازات التي تمنحيا منصة 

االجتماعية التي  ككذا المعاييرلمكاضيع المييمنة عمى تبادالتيـ التعبير "فيسبكؾ"، كذلؾ بالبحث عف ا
 ية االفتراضية في تحريرىـ مف الضكابط المعيارية. ثـ التحقؽ مف مدل مساىمة اليك  تضبط تفاعبلتيـ

يخص الفصؿ األكؿ منيا التأطير المنيجي لمبحث  صنا ليذا البحث ثبلثة فصكؿ؛كألجؿ ذلؾ خص       
استعرضنا فيو إشكالية الدراسة كتساؤالتيا ككذا عناصر اإلجابات التي تـ إفتراضيا، باإلضافة إلى عرض 

 كتقنية البحث كأدكاتو.كشرح لممنيجية المستخدمة 

خبلليا متغيرات  تضمف ثبلثة مباحث تناكلنا مف قدك  الثاني خصصناه لممقاربة النظرية كالفصؿ       
يتـ فييا كالتي فإستعرضنا أكال ماىية التفاعؿ االجتماعي كالعناصر المككنة لبليطر التي  الدراسة الثبلثة؛

غكفماف ارفينغ ثـ عبلقة المعايير االجتماعية بأشكاؿ التفاعؿ إعتمادا عمى منظكر  تؤثر عمى مخرجاتو
دارة االنطباعات كجيا لكجو، ثـ إنتقمنا إلى التفاعؿ االجتماعي االفتراضي كالذم  لمتفاعبلت االجتماعية كا 

ى التفاعبلت يميز الدراسة الحالية إذ نقـك بإستكشاؼ المتغير الثاني كىك الكسط التقني كتأثيره عم
مسار تحكليا إلى مؤسسة تشريعية ذات طابع ك اإلفتراضية، يمييا عنصر الفتكل في مفيكميا كأصكليا 

تنظيمي، باإلضافة إلى عبلقتيا بأجيزة الحكـ عبر التاريخ اإلسبلمي المغاربي السيما المراحؿ التاريخية 
 لتطكر المؤسسة الدينية بالجزائر.



 
 

د خصصناه لمدراسة الميدانية كالتي استخدمنا فييا تحميؿ المضمكف، حيث أما الفصؿ الثالث فق       
تطمب البحث تكميـ كتصنيؼ المعطيات قبؿ تحميميا كميا ككيفيا بطريقة جزئية مبدئيا ثـ بعدىا تحميبل 

حكؿ تحميؿ اإلطار في مبحث تمحكرت أكال  كقد تضمف ىذا الفصؿ ثبلثة مباحث؛ شامبل كجامعا
رات كمدل تأثيره عمى ردكد افعاؿ المستخدـ، ثـ مبحث لتحميؿ تفاعبلت ىذا األخير االعبلمي لممنشك 

بالكشؼ عف مكاقفو مف القيـ المتداكلة كفحص درجة انخراطو في منظكمة المعايير المحاًفظة عمى تمؾ 
في القيـ، كمبحث ثالث لرصد أنكاع اليكيات المستخدمة مف طرؼ المتفاعميف سكاء تمؾ التي يستخدمكنيا 

حياتيـ الكاقعية كىي اليكية المدنية الحقيقية أك اليكية اإلفتراضية المجيكلة قصد الكشؼ عف مدل 
مساىمتيا في منحيـ حرية التعبير عف مكاقفيـ كبالتالي تجاكز معايير مجمكعة التفاعؿ، كقد خصصنا 

مجمكعة مف النتائج الفصؿ الرابع لتحميؿ النتائج كعرض خبلصة الدراسة كخاتمتيا، حيث تكصمنا إلى 
المشتركة بيف صفحتي العينة تتعمؽ يإنسجاـ أغمبية المتفاعميف مع الفكر المييمف لمجمكعة التفاعؿ بؿ 
كمساىمتيـ في تعزيزه كاالبقاء عميو، بينما تختمؼ النتائج بيف المجمكعتيف مف حيث الطابع التنظيمي 

متفكير خارج النظـ التشريعية الدينية تمثؿ نسبة كاالستراتيجي لمتفاعبلت، كما كشفت عمى كجكد مبادرات ل
ضئيمة مف المجمكع العاـ، كبالرغـ مف اكتشاؼ الدكر المحايد لميكية االفتراضية في التأثير عمى مكاقؼ 
األفراد، فإف طبيعة بعض األسماء المستعارة تكشؼ عف تطمعات كرؤية المستخدـ لذاتو داخؿ المجمكعة 

 االفتراضية.
جديدة قد تشكؿ  المفارقات التي أظيرتيا النتائج كأثارت تساؤالتتضمنت الخاتمة أىـ  كفي األخير، 

المنظكر االتصالي بمنطمقات بحثية لدراسات أخرل، كما تمت اإلشارة إلى حدكد الدراسة المتعمقة 
 يكية منيا.  الدينية، مقارنة بزكايا بحثية أخرل السيما البن الفتاكلاالجتماعي في تفسير ردكد األفعاؿ حكؿ 
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 بناء االشكالية .1

سئمتيا تىشكيؿ أمجمكعة مف المراحؿ كالخطكات أدت إلى إجتياز النضج المنيجي لئلشكالية  تطمب      
أثارت معاينة ف ،مستخدمي الصفحات حكؿ الفتكلتفاعؿ كيفية  التي تمحكرت حكؿككضع فرضياتيا 

، كقد مر ذلؾ ستفيامات حكؿ طبيعة النظاـ الذم يديرىاعدد مف االديناميكية تمؾ التفاعبلت كنظاميا 
ككذا بناء التصكر  البحث البناء المنطقي إلشكاليةالتي ساىمت في  كاالعدادات مد كجزر لؤلفكاربعممية 

كقبؿ الخكض في ذلؾ برزت أكال ضركرة تكضيح المفاىيـ  تساؤالتيا،إلجابة عمى النظرم كمنيجية ا
بداية  ،الخاصة بمكضكع البحث كتحديد الدالالت االجرائية لممصطمحات المستعممة خبلؿ جميع مراحمو
 2017بإستطبلع ما تضمنتو الصفحات الدينية عمى مكقع الفيسبكؾ خبلؿ المدة الممتدة ما بيف جكاف 

معة إلى الخطكة المكالية كىي اإل، كقد ق2018جكاف ك  طبلع عمى ما تكفر لدينا ادتنا األفكار األكلية الميجى
قصد تككيف فكرة عف التناكؿ اإلعبلمي لممسألة الدينية كاإلشكاليات  ،مف بحكث سابقة ذات الصمة

قة المطركحة عمى ساحة البحث ككذا المقاربات المستخدمة في تفسيرىا، كقد أدل تسمسؿ الخطكات ساب
 سؤاؿ االشكالية كفرضت زاكية نظر بحثية كأدكات تحميمية مبلئمة.  حددتالذكر إلى التماس فجكة معرفية 

 

 االجرائية المصطمحات والمفاىيم 

في ىذا البحث كؿ ما يطرحو الناشر باعتباره فتكل كذلؾ في أية صيغة كانت، سكاء : نقصد  الفتوى
المسندة منيا أك غير المرفقة بشكاىد كأدلة نصية، إذ نركز في ىذه الدراسة عمى تفاعبلت المستخدميف 

، كقد اعتبرنا لمضمكف الفتكل باعتبارىا أحكاـ شرعيةحكؿ الفتكل مف ناحية تصكرىـ االجتماعي 
كقيتيا أك مصدرىا أك حتى معقكليتيا عكامؿ ثانكية مف منظكر ىذه الدراسة، كبالتالي فإف عممية مكث

 التحقؽ مف صحة الفتاكل  كأصالتيا ال يخدـ أىداؼ البحث.  
 

المبحر العادم الذم ال  منصة التكاصؿ االجتماعي فيسبكؾ، نيتـ في ىذه الدراسة بمستخدـ: المستخدم
و ، نفرؽ أيضا بينالميعمف النضاؿأنكاع  م نكع مفأك جمعية أك يقكد أ ،منظمة إعبلميةينتمي إلى مؤسسة 

ة ػػػػعين، نستيدؼ بصفة خاصة رسمية ات مينية أك ربحيةػػػػإلى مجمكعالمنتمي  يػػػػػػالمكاطف الصحفبيف ك 
 .أك خارجو كطفالسكاء كاف داخؿ  العربيةالناطؽ بالمغة المكاطف الجزائرم 

  االستطالعيةالدراسة  .2
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التي يتردد  الفتاكلك التي تنشر المسائؿ الدينية  صفحات الفيسبكؾقمنا بمسح بانكرامي عمى عدد مف      
عمييا المستخدميف الجزائرييف بشكؿ خاص ككذا مف بمداف مسممة أخرل، كقد تمثمت المنشكرات في أدعية 
كآيات قرآنية كمضاميف تدعك إلى التكبة كالرجكع إلى الديف كتستخدـ في ذلؾ صكر جمالية كتسجيبلت 

نترنت  كالركيني، عمي سمعية بصرية خاصة بمشاىير الدعاة عمى شاشات الفضائيات كالصحؼ كاال
كافي، عمرك خالد، القرني، فرككس كالسنيقرة ك... الخ. ، ك كذلؾ فتاكل في شكؿ أسئمة كأجكبة مكثقة مف 

 كتب التراث اإلسبلمي. 
أف الجزائرييف ىـ األكثر اشتراكا في  INTERFACE MEDIAأكدت دراسة مكقع انترفاس ميديا       

( أخرل 04( منيا مصرية، ك أربعة )04صفحة، أربعة ) 13المكقع بػػ  الصفحات الدينية، كالتي أحصاىا
فيفرم  14االلكتركنية في   TSAسعكدية، أما  الباقي يأتي مف الككيت، اإلمارات كتكنس، كنشرت  صحيفة

مف مستخدمي  %23.7مف أعضاء صفحة القرضاكم ىـ مف الجزائرييف، يأتي بعدىا  %24ػ، بأف 2018
أعضاء في صفحة محمد العريفي،  %13.1في صفحة عمرك خالد، يمييـ نسبة الفيسبكؾ ىـ أعضاء 

، مف جية 1منيـ مف صفحة نساء الجنة المصرية متجاكزيف عدد األعضاء المصرييف %20كيمثؿ حصة 
أف صفحة صالح بف عكاد المغامسي صاحب مكقع الراسخكف في  socialbakers.comأخرل يبيف مكقع 

مائة  4أكثر من بـــرامج الدينية، أنيا الصفحة الدينية األكثر شعبية حيث تحضى العمـ، كعدد كبير مف الب

، غير أنو بعد 2مف الجزائر، كتحتؿ المرتبة السابعة في ترتيب انتماءات الجزائرييف كاىتماماتيـ ألف علو
 اطبلعنا عمى ىذه الصفحات سجمنا مجمكعة مف المبلحظات.

 أف العضكية عمى الصفحات ليست مؤشرا عمى تديف أك تردد أك تتبع المستخدـ ليذه الصفحات.  - أ
إف النسبة المتقدمة لؤلعضاء الجزائرييف عمى الصفحات الدينية  تتمظير خاصة في عدد المشاركات  - ب

 ك اإلعجابات، في مقابؿ ندرة التعاليؽ.
كمحاجج حكؿ مرجعية المضاميف بالنسبة  تتراكح تعاليؽ الجزائرييف بيف مؤيد، مساير متقبؿ،  - ت

 لمميطمعيف منيـ.
 الصفحات الدينية و إدارة ردود األفعال

                                                             

algerie.com/ar 2 -https://www.tsa،الجزائريكف ثاني أكثر الشعكب تصفحا لممحتكل الديني في فيسبكؾعبد السبلـ سكة،   1 
 27/9/2018، اطمع عميو في s.d. 15 2 ./ 2018لؿ-متابعة-الشعكب-أكثر-ثاني-الجزائريكف/
 2 www.socialbakers.com/statistics/facebook/pages/total/algeria/  10:00، 2018-04-16، اطمع عميو . 
 

 

https://www.tsa-algerie.com/ar%202%20/الجزائريون-ثاني-أكثر-الشعوب-متابعة-لل/.%20s.d.%2015%202 2018
https://www.tsa-algerie.com/ar%202%20/الجزائريون-ثاني-أكثر-الشعوب-متابعة-لل/.%20s.d.%2015%202 2018
https://www.tsa-algerie.com/ar%202%20/الجزائريون-ثاني-أكثر-الشعوب-متابعة-لل/.%20s.d.%2015%202 2018
http://www.socialbakers.com/statistics/facebook/pages/total/algeria/
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، كىي عبارة عف مجمكعة نسكية مغمقة، يتطمب االنضماـ  فقو المرأة في اإلسبلـ لؤلخكات فقط صفحة
إلييا اإلجابة عف سؤاؿ أك أكثر، ال ييسمح بمشاركة المنشكرات، كمشرفييا مصريات الجنسية، بعد 
مكافقتيف عمى االنضماـ يمكف االطبلع عمى المنشكرات كالتعميؽ عمييا، كذلؾ بطرح مشكمة أك التعميؽ 

باعتباره خطأ كتعدم عمى  نقاش الفتاكل كال إبداء رأم شخصيشتركيف بباإليجاب، حيث ال يسمح لمم
 نظاـ الصفحة. 

الصفحة. كذلؾ جراء ردم عمى مشكمة  مشرفةالتعنيؼ مف طرؼ ال يخمك مف دعيت إليو بأسمكب ىذا ما أستي 
في  إنجاب األطفاؿ، كحجتومف أجؿ أكردت أف زكجيا يرفض العبلج الطبي العضكات في الصفحة حيث إحدل 

ذا ما كاف؟ شرعا جائزالعبلج ذلؾ انو تدخيؿ في إرادة اهلل، كعدـ تقبؿ قضاءه ك قدره، فكاف سؤاليا إف كاف   كا 
اهلل  أفك  ،أم عبلج آخر و مثؿمثمقد يككف عبلج ال أف عمييا مفاده  فنشرت تعميقا خركج عف طاعة اهلل؟ ذلؾ 

رة الصفحة ) أـ بديع( لتذكيرم بأنو ال يحؽ لممشاركيف تدخمت مديفسخر لنا العقكؿ كالعمـك لكي نستفيد منيا، 
الصفحة التي تستند إلى األدلة كالمرجعيات الشرعية، بعكس  مشرفيالرد عمى األسئمة، ألف ىذا مف تخصص 

المعمقيف الذيف ال يممككف مف العمـ كالتدبير ما يكفي، كطمبت مني أال أتطاكؿ مرة أخرل عمى أىؿ التخصص 
امت بعد كقت قصير بغمؽ باب النقاش في المكضكع عف طريؽ إعدادات إيقاؼ التعاليؽ عمى في الشرع. ثـ ق

 . المنشكر
تأديبية يحمؿ رسالة تكضيحية كرادعة  نبرةتميز خطاب المشرفة بشدة الميجة، ككاف ردا ذك          

لباقي المشتركات أيضا، تمنعيف مف اإلجابة أك التدخؿ بإبداء أم رأم قد يككف بمثابة فتكل كعززت بعد 
ذلؾ سيطرتيا عمى الصفحة ك مسار النقاش بغمؽ باب التعميؽ كعقاب فعمي كرسالة مممكسة إلثبات جديو 

الكاقع أف إغبلؽ باب التعميؽ ىك سمكؾ متداكؿ مف طرؼ كخطكرة تصرؼ مثؿ الذم أىقدمتي عميو، ك 
مشرفي الصفحات الدينية عمى فيسبكؾ فالكثير منيا تتبنى سياسة حجب التعاليؽ، بحيث يمكف لممتدخؿ 

 نشر تعميقو كلكف ال أحد يطمع عميو ما عدا صاحبو كالمشرفيف عمى الصفحة.

عضك أغمبيـ مف الجزائر،  64671تككف مف ىي صفحة لمشرفيف جزائرييف كت صفحة ك تكاصكا بالحؽ:
يحتكم عمى ديباجة تتضمف منع أم عضك مف األعضاء باإلفتاء في أم مسألة كانت، ككذلؾ يمنع 

أيضا بالبريد الخاص، يمنع  التكاصؿالتفاعؿ بيف األعضاء ال بالتعميؽ عمى منشكرات بعضيـ ك ال 
البلئحة التعريفية لمصفحة تضمف تعف منشكر خاطئ. التعميؽ إال لطمب استفسار مف المشرفيف أك التبميغ 

 ال ييسمح بمشاركة المنشكرات. قكاعد متشددة مع المخالفيف لبنكدىا، ك ذلؾ بالحظر دكف إببلغ ك

https://www.facebook.com/groups/373457492811737/?ref=group_browse_new
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دميف يتردد عمييا أغمبية مف المستخ : كىي صفحة رائجة كنشطة فتاكل الشيخ محمد عمي فرككس
ضك، ك يتراكح عدد مشاركات منشكراتيا ما بيف ع 150kيا يفكؽ عدد األعضاء المتابعيف ل الجزائرييف

مشاركة لممنشكر الكاحد، تنشر ىي األخرل منشكرات دينية مختمفة مف فتاكل،أدعية، أحاديث  2150ك 100
كآيات قرآنية يتـ التعميؽ عمييا مف طرؼ المتابعيف، غير أف مشرؼ الصفحة يحجب اغمب التدخبلت 

ير خصكصا التي تثير جدؿ، مع اإلبقاء عمى قائمة التعاليؽ االيجابية كالتي ترد غالبا عمى المناش
عدد التعاليؽ الكاردة دكف  يظيرمشيخ أك احد منتكجاتو كمجمة "اإلحياء" ك األشرطة السمعية. فلالتركيجية 

  أف نتمكف مف االطبلع عمييا.

 خالصة  
ككثيرا  تتميز المنشكرات الدينية عمكما عمى الصفحات الدينية بالنمطية مف حيث الشكؿ كالمضمكف،      

ال سيما عف طريؽ كرات، ػػػة ككثرة المحظػػػػػػاـ يتميز بالصرامػػػػػػػػػات نظػػالصفح تمؾ ف عمىك المشرفما يعتمد 
االبتعاد عف االلتحاؽ بالمجمكعة ك تعميمات حكؿ  شركط الصفحة مثؿاجة تحتكم عمى قكاعد إدارة ػػػػػديب

ضا االجراءات ضد تنشر أيالنقاشات المذىبية كالطائفية التي مف شأنيا إثارة الفتف بيف األعضاء، ك 
كقمما يتجاكز التفاعؿ بيف السائؿ كالمشرؼ سؤاؿ كجكاب  1لحذؼ مباشرةالمخالفيف المتمثمة غالبا في ا

مف ، ييبلحظ أيضا أسئمة كثيرة تبقى دكف جكاب)عمى األقؿ عمنا(، ك حتى ك إف بقي باب السؤاؿ مفتكح
ال تحضى بتفاعؿ ييذكر مقارنة مي عمى المستكل المحجية أخرل يبلحظ اف أغمبية الصفحات الدينية 

أضعافا مف تعميقات أيف ييقدر تدخؿ المستخدميف مثؿ مصر كالسعكدية  بالصفحات اإلسبلمية المشرقية
 مقارنة بالصفحات الجزائرية.

دينية كبناءا عمى المبلحظات التي تـ جمعيا مف خبلؿ عممية االطبلع عمى الصفحات ال          
مسنا مف خبلليا الطبيعة الصارمة التي يتعامؿ بيا المشرفيف مع المتدخميف كالتي لالمذككرة كغيرىا، 

ف تطمب منيـ ذلؾ  تيـ بالرغـ مف ككنو فضاء تفاعميكالمغاالة في ردع تدخبل  تصفية كتقميصحتى كا 
عدد المشتركيف إلى أدناه ما يتنافى مع منطؽ مكاقع التكاصؿ االجتماعي الذم يسعى إلى تكسيع شبكتو 
بكاسطة ذات التفاعبلت، فقد شكؿ ىذا الكاقع نقطة انطبلؽ لسمسمة مف التساؤالت حكؿ طبيعة الضغكط 

 .   الفتاكلالتي تيفرض عمى المتدخميف خبلؿ النقاش حكؿ 

                                                             

  https://www.facebook.com/groups/1639258839730958، 2017\07\30اطمع عميو في  صفحة،الديباجة ديف الحؽ،  1 
 

https://www.facebook.com/groups/1639258839730958
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  الدراسات السابقة .3

-الجزائر في دينيلا الخطاب تمقي في الجميور بعنوان "بالغة ،ثقبايث حامدةدراسة لمباحثة  -1
جامعة مولود معمري تيزيوزو، عدد  -الخطاب-"، نشر بمجمة والرد االستجابة نسق في دراسة

15،3102 
1
.  

سيما قناة  تناكلت الدراسة خطاب متمقي الفتاكل عبر كسائؿ االعبلـ الجماىيرية الجزائرية ال    
« Canal Algérie »  المتمقيالمفتي ك خطاب ت دراسة طبيعة "، كتمءضمف حصة "فتاكل عمى اليكا 

حيث عمدت الباحثة عمى تحميؿ الخطاب االعبلمي لممفتي كتحميؿ درجة السمطكية التي يمارسيا معا، 
، كألجؿ ذلؾ عمى المباشراتجاه اإلجابة الميقدمة إليو المتمقي رد فعؿ عمى تحميؿ كما ركزت  عمى المتمقي،
 عمى تحميؿىذا القاـ قد ك  ،الميقدمة إليو إقتناعو بالفتكل االستبياف المكجو إلختبار مدل تقنيةاستخدمت 

 .لكؿ منيما التبميغية خطاب مف منطمؽ الكفاءةالاستكشاؼ أثر 

خطاب " ما أسمتو معطى أساسي كىك قدرة المتمقي عمى انتاجحكؿ الباحثة  تمحكرت دراسة كما      
ىك مخاطىب  المتكمـ تعديؿ نص قدرتو عمى يدرؾ الذم بالمخاطى  أفإذ تذكر رجعية،  كتغذية "ستجابةإ

يمنحو حرية  سمطكم غير كخطاب  والسيطرة عمييسعى إلى  سمطكم خطاب بيف كعي التمييز يمتمؾ
 .كالمصالح خطاب يخدـ المعنى كليس األغراض بذلؾكىك  كالبحث لمساءلةاالمقاكمة كالنقد ك 

 أمكر عمى اإلطبلع ىك الدينية ىذه الحصة تتبع مف األسمى المشاىد ىدؼ : أفأكالالنتائج  بينت كقد
 إقباؿ ترتبط نسبة:  ثانياكالحاجة إلى مكائمة الحياة المعاصرة مع التعاليـ الدينية،  الكاقع فيـك  كالدنيا الديف

البرنامج ألنو عرضة  في المستضاؼ بشخصية المفتي بعامؿ الثقة الدينية الفتاكل حصص عمى الجميكر
خطاب تساؤلي ينـ عف الرغبة  بككنوخطاب المتمقي الجزائرم ىؤالء، ثالثا: يتميز لمنقد مف قبؿ  ىك اآلخر

لتكجيو كضبط تدخبلت المتصميف  القائميف عمى الحصة التمفزيكنيةتدخؿ غير أف  كالتيقف،في المعرفة 
يقتنع بو أحيانا، حيث يقكـ يؤثر عمى الجميكر الذم يتنبو لذلؾ كال  خاصة المطالبيف بتكضيحات أكثر

مما يجعؿ  الفتكل تقبؿ في التفاكت مف نكع قصد خمؽأحيانا المفظي  التمطيؼ راتيجيةإستالمنشط باستخداـ 
تذكر الباحثة أف ذلؾ ك  اإلجابة، حصكلو عمى مف بالرغـ المسألةحكؿ نفس  لممفتي ألسئمةالمشاىد يكثؼ ا

                                                             
عدد  ،الخطاب كالرد"، مجمة االستجابة نسؽ في دراسة-الجزائر في الديني الخطاب تمقي الجميكر في حامدة ثقبايت، ببلغة 1

1502013 0 http://revue.ummto.dz/index.php/khitab/article/view/1197  

http://revue.ummto.dz/index.php/khitab/article/view/1197
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كىذا يشكؿ إحدل األسباب  المكجو لوالمضطرب  الخطاب نكعب المتمقي الجميكر كعي يعتبر مؤشرا عمى
حرية  تمنحو التيمكاقع التكاصؿ االجتماعي التي جعمت األفراد يتكجيكف نحك فضاءات أكثر انفتاحا ك

 .التفاعؿ مع مصادر المعمكمة
 

بعنوان "تمقي ، المغرب  -دراسة لمدكتور الحنفي مراد أستاذ بأكاديمية مراكش لمتربية و التكوين  -2
–الممتقى الدولي الرابع  -األزمة''الفتاوى الدينية في مواقع التواصل االجتماعي، وسبل تجاوز 

 -معيد العموم االسالمية بجامعة الوادي -صناعة الفتوى في ظل التحديات المعاصرة
 3102.1نوفمبر
 

تناكلت الكرقة دراسة حكؿ تمقي أفراد المجتمع االسبلمي لمفتاكل الدينية عبر مكاقع التكاصؿ        
لمفتاكل  المستخدميفاالجتماعي دكف تحديد منصة تكاصؿ معينة، انطمؽ الباحث مف ىاجس أدب تمقي 

كد االفعاؿ عبر مكاقع التكاصؿ االجتماعي، ثـ يتساءؿ عف كيفية مخاطبة العمماء ليؤالء قصد تفادم رد
الغير صائبة كالبحث عف طرؽ تعميؽ رصينة كىك ىدؼ الدراسة، كقد ذكر الباحث انو اعتمد المنيج 
الكصفي كالمنيج النقدم كاالستنباطي، ايف يؤخذ الكبلـ منسكبا إلى صاحبو كينظر في صحة االستدالؿ 

ال القبكؿ الصامت كىك الذم كيتأمؿ في بناء االستنباط كقد رصد الباحث عدة أنكاع لردكد االفعاؿ: أك 
يشارؾ المنشكر دكف التعميؽ عميو، ثانيا القبكؿ مع المدح كاالنبيار كيعبر صاحبو عمى انتماءه كمرجعيتو 

ثـ  البا في اطار الخصكمة ضد المخالؼالفكرية المتمثمة في مصدر الفتكل أكثر مف مضمكنيا كذلؾ غ
نكع ثالث يقـك بالرفض كاستصغار الرصيد العممي لممفتي المعني كابداء االستنكار الشديد خاصة اتجاه 

ككنيا ال تتناسب مع  تي بالتخمؼ كعقمية العصكر الكسطىالفتاكل الشاذة، رابعا: اتياـ الفتكل أك المف
اكل األكثر غرابة كشذكذ، كقد العصر كال تخدـ مصالح المسمميف، خامسا: االستيزاء كالتنكيت عمى الفت

خدمة الفاعميف مف متخصصيف في الفقو كاإلعبلـ الديني ىدفيا مادة استعبلمية كىذا التصنيؼ  كضع
لبناء استراتيجية دفاعية تتضمف قكاعد بىنىاءة تمكنيـ مف تأطير المتدخميف كالمعقبيف عمى الفتاكل كبالتالي 

 . "العكاـ"تيزاء بيـ كتحفظ لمفتكل ىيبتيا مف تيجنب "التطفؿ" عمى العمـ كالعمماء كاالس

                                                             
1
صناعة الفتكل في  –الحنفي مراد، تمقي الفتاكل الدينية في مكاقع التكاصؿ االجتماعي كسبؿ تجاكز األزمة، الممتقى الدكلي الرابع   

http://dspace.univ- ،2019نكفمبر، العمـك االسبلمية بجامعة الكادممعيد  -ظؿ التحديات المعاصرة

eloued.dz/handle/123456789/4707  

http://dspace.univ-eloued.dz/handle/123456789/4707
http://dspace.univ-eloued.dz/handle/123456789/4707
http://dspace.univ-eloued.dz/handle/123456789/4707
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فبالرغـ مف اىتماـ الباحث في ىذه الدراسة برصد ككصؼ أشكاؿ تمقي الفتكل، إال أف ىدفو        
بطاؿ مفعكليا قصد بناء خطة  ،الرئيسي ال يركز عمى فيميا كتفكيكيا بقدر البحث عمى سيبؿ محاصرتيا كا 

مة التشريعية كالحفاظ عمى ىيبتيا مف الناقديف، كقد استخدـ حجاجية تصب في مسعى تعزيز المنظك 
الباحث في دراستو المنيج النقدم لتقييـ ردكد االفعاؿ كاقتراح حمكؿ مف التراث االسبلمي لتحصيف 

 المنشكرات ضد النقد.
  

 خالصة 
سائؿ اإلعبلـ ينية عبر ك لقد تـ االطبلع عمى عشرات البحكث كالرسائؿ التي عالجت المضاميف الد       

داؼ كمنظكر حسب األى تمتمجمكعتاف مف البحكث إلى تصنيؼ القراءات  المختمفة كقد تكصمت
تتعمؽ المجمكعة األكلى بالدراسات الخاصة بالرسالة كالقائـ باالتصاؿ كبحكث التأثير كالتي ك  المعالجة

 ككذا مصادرىا. مج الدينية أك كظيفتيا كمضامينياتمحكرت في معظميا حكؿ كاقع البرا
ضمف دراسات التمقي كاالستخدامات كاالشباعات  جمكعة الثانية أجريت عمى الجميكر كذلؾأما الم

مستعينة باالستبياف بشكؿ أساسي، اخترنا منيا نمكذجاف تجتمع فييما خصائص المجمكعة الثانية، غير 
كف محتشمة كتتميز بالعمكمية، يتبيف إجابات غالبا ما تك ًحظ لطرؽ كمضمكف مساءلة المتمقيأف الميبل

مع  التعاطيال تتكفر عمى مؤشرات كافية تسمح لمباحث باالنتقاؿ إلى مستكل أعمؽ في فيـ طبيعة كىي 
البرامج الدينية، مما يكحي بكجكد صعكبة ما تتكسط ىذه العبلقة الثبلثية كالتي تربط الباحث كالمتمقي 

كع في حد ذاتو، حيث تتضمف االستبيانات أسئمة يغمب بالمكضكع الديني قد تككف فرضتيا طبيعة المكض
ف تخممتيا في حاالت قميمة أسئمة صريحة كثاقبة تستثير ىي األخرل  عمييا نكع مف السطحية كالعمكمية كا 
ب ردكد ىركبية رسمية كمكغمة في المعيارية ككأف الطرفاف يحافظاف باالتفاؽ الضمني عمى  لدل المستجكى

ك  ؿ دكف التعمؽ في مكضكع الدراسة، ك قد يككف ذلؾ راجع إلى رغبة كامنة في إبقاء مسافة آمنة تحي
 الحفاظ عمى ىيبة المكضكع الديني كقدسيتو داخؿ نسقيما الثقافي. 

عمى القراءات السابقة، افترضنا أف الفجكة التي تتركيا نتائج تمؾ البحكث تشير إلى نكع مف  بناء ك      
إلى إلقاء  كقد دفعنا ذلؾالبحث )الباحث كالمبحكث معا( عمى سمككييما، الرقابة الذاتية يمارسيا طرفا 

الضكء عمى طبيعة السياج الذم يحكؿ بيف االفراد كقدرتيـ عمى التفاعؿ بحرية أكبر مع المسائؿ الدينية 
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في محاكلة إلستكشاؼ  ،كالفتاكل باعتبارىا نصكص ذات طبيعة تشريعية تنفيذية مكًجية كمرشدة لمسمكؾ
  طبيعة المنظكمة التي تضبط سمككات االفراد كتيندس حدكد عبلقتيـ بالمكضكع الديني.

 
 إشكالية البحث وفرضياتو  .4

بينيت الشريعة اإلسبلمية عمى مصادر معرفية أىميا القرآف الكريـ كالسينة النبكية، فيي تتضمف       
ؿ في حياة الناس إنشغاالت غير كاردة  يف، كبالرغـ مف ذلؾ تيسجى كبرل التعاليـ لتكجيو كتنظيـ حياة المسمم

بصفة صريحة فييما لذا أتاحت الشريعة اإلسبلمية لفقيائيا االجتياد مف أجؿ إيجاد حمكؿ يكمية تتكافؽ 
عف تبرئة ذمتو  سائؿ الباحثلم الفتكل يجتيد الميفتي في إخراجكالديف كذلؾ عف طريؽ اإلفتاء، حيث 

منا مف خطر الكقكع  كمسمـ اتجاه دينو بمثابة الرأم المستمد مف الشريعة أم ، فتيعد الفتكل في المعصيةمؤى
إذ تخفؼ عنو عناء التفكير بمفرده كتيجنبو السمكؾ المصدر األكثر كثكقا كأمانا عمى صحة تدىييف المسمـ، 

رد الى البحث المستمر عف رضى ربو ككذا ع الفكغير المقبكؿ اجتماعيا، مما يدف غير السميـ شرعا
 تكييؼ سمككو مع المعايير المعتمدة اجتماعيا، فإذا كاف االلتزاـ الدينيلخبلؿ السعي  مف الرضى عف ذاتو

قصد  تجابة إلى ما يتكقعو اآلخركف منوفيذا يقتضي مف الفرد االس 1مثىمنا كيحقؽ القبكؿ اإلجتماعي
مستغبل فضاءات التعبير الجديدة لئلعتراض  مكنو أف يتصرؼ بعكس ذلؾكما ي ،إشباع حاجة إجتماعية
 كنقد األفكار المييمنة. 

اصؿ كشبكات التك  ة بالتكنكلكجيات الحديثة لئلتصاؿبالفعؿ، فقد ارتبطت الفتاكل في السنكات األخير        
الذم أصبح يمجأ إليو المستخدـ الجزائرم بشكؿ متزايد كمستمر، فيك يعتبر  االجتماعية كتحديدا الفيسبكؾ

ثاني أكثر المجتمعات إىتماما بالصفحات الدينية عمى فيسبكؾ بعد المستخدميف المصرييف، حسب دراسة 
 . 20182في سنة  interface.mediaقامت بيا ككالة االتصاؿ انترفاس ميديا 

ل ال يتطمب التنقؿ بالضركرة إلى المفتي بؿ متكفر عمى الحكامؿ أصبح الحصكؿ عمى الفتاك       
االلكتركنية المتصمة بشبكة االنترنت كفي متناكؿ المستخدـ عمى صفحات الفيسبكؾ بحيث ييقدنـ ىذا 
األخير ككسط تقني يتيح آليات تسمح بحرية تعبير أكبر، فباإلضافة إلى ككنو فضاء لمنشر يكفر ىذا 

                                                             
 .041 ؽ4102عاٌُ اٌىتة اٌذذَث0 ارتذ 0 ِذّذ راض0ٍ اٌتفاعً االجتّاعٍ عٕذ ارفُٕغ غىفّا0ْ  1
4

03/14/41060فٍ    ه0 اطٍع عٍُ اٌىطٓ 0 اٌجشائزَىْ ثأٍ أوثز اٌؼعىب تـفذا ٌٍّذتىي اٌذٍَٕ فٍ فُظثىن0عثذ اٌظالَ طىُح     

https://alwatannews.net/article/759188?rss=1     
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في يد المستخدـ  كاسعةـ في جميع عناصر العممية االتصالية، مما يضع إمكانيات األخير تقنيات تحكي 
تتعدل الجانب التقني، فأضحى تمقي المضاميف عبر مكاقع التكاصؿ االجتماعي ال يتـ في معزؿ عف 
آليات اشتغاؿ التقنية في حد ذاتيا، إذ يبني المستخدـ فيمو لمرسائؿ بعدما يستبطف منطؽ اشتغاؿ 

ؽ، حيث تعتبر عادات االستخداـ كالتحكـ في اآلليات جزء مف طريقة معالجة المعمكمة المتمقاة أك التطبي
ية التحكـ في المرسمة مف طرؼ المستخدميف، فقد يعبر بحرية أكبر إذا تكفر عمى فضاء نشر مع إمكان

ستعارة ىػػػػػػكيػػػػة إفتراضية كالمجمكعات المغمقةك  الجمػيكر الميطػًمع نب إمكانية التفاعؿ مع إلى جا ا 
كميا ممارسات تعبيرية مستحدثة تيجًنب المستخدـ المكاجية االجتماعية المباشرة مع محيطو  ،المنشكرات

ألة الدينية عمكما التقميدم أثناء إبداء الرأم أك تبني أك التنديد باألفكار عمنا، خصكصا ما تعمؽ بالمس
مكالتي تعتبر في الثقافة اإلسبل كالفتكل خصكصا يا كفضاء مقتصر عمى فقياء مية مف صبلحيات سمطة عي

نيـ أم مف يشغمكف مرتبة مف العمـ تسمح ليـ بالتفكير كمناقشة مسائؿ شرعية استنادا إلى مخزك  الديف
يحتمكف  الذيف ال ييسمح ليـ بالنقاش في مضمكنيا، في حيف ىـ اليـك المعرفي بخبلؼ بقية المسمميف

ذم يتيح ليـ طمب الفتكل كما يمكنيـ الرد عمييا كمناقشتيا بأريحية أكبر في ال الفضاء العاـ االفتراضي
 عممية اتصالية أفقية عمى غير المعتاد.

يفصح المستخدـ أثناء نشاطو التفاعمي عمى فيسبكؾ حكؿ الفتكل عف الميكانيزمات الذىنية التي       
تعميقا تدير عبلقتو باآلخريف في ظؿ المعايير السائدة داخؿ المجمكعة االفتراضية، فكؿ متدخؿ ينشر 

اف مؤيدا فسيجمب القبكؿ فيك يتخذ مكقعا ييعرضو لقراءة اآلخريف، فإف ك معارضا أك مؤيدا لمفكر السائد
كيعزز مكانتو داخؿ المجمكعة، أك كاف معترضا فسيكاجو النقد كاإلقصاء كخطر فقداف كاجيتو االجتماعية 

إلستعادة نظاـ  األخير أف يعالج ما ترتب عف فعموبمفيـك غكفماف، كقد تقتضي كضعية التفاعؿ مف ىذا 
ة المعيارية التي تضبط ف كتعاطييـ مع المنظكمالقكاعد التفاعمية، فمف خبلؿ ديناميكية المستخدمي

يتبمكر لدينا السؤاؿ الرئيسي التالي: كيؼ يتفاعؿ مستخدمي الفيسبكؾ حكؿ الفتكل بالفضاء  تفاعبلتيـ
 مجمكعة مف األسئمة:إلى االفتراضي؟ ك يتفرع السؤاؿ الرئيسي 

 ماىي مضاميف الفتاكل المنشكرة، كالمكضكعات المييمنة عمى تفاعبلت المستخدميف؟  -
 ما ىي القيـ كالمعايير المييمنة عمى المضاميف التي يتداكليا المستخدمكف؟ -
ىؿ تساىـ اليكية االفتراضية في التحرر مف المعايير االجتماعية الميؤطرة  لمتفاعبلت حكؿ الفتاكل  -

 الدينية؟ 
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 دراسةفرضيات ال
 المنشكرة.تتكافؽ اتجاىات المستخدميف مع جميع مضاميف الفتاكل  -
 تكجد عبلقة طردية بيف عدـ االلتزاـ بمعايير التفاعؿ ك ظيكر نشاط عقمي مستقؿ. -
 تساىـ اليكية االفتراضية في الحد مف سمطة النظـ المعيارية. -

 
 منيج الدراسة وأدوات البحث .5

حقؿ البحث في العمـك االنسانية إلى ثبلثة مناىج كبرل كىي المنيج التجريبي  مكريس انجرس ييقسـ      
كيتمثؿ في إخضاع المكضكع لمتجربة كالسببية، كالمنيج التاريخي يعمؿ عمى اعادة بناء الماضي بداللة 
الكثائؽ، ثـ المنيج الميداني كىك طريقة تناكؿ الظكاىر بالتقصي حيث تتـ الدراسة عمى طرؽ العمؿ 

ف ىذا المنيج األخير ىك ما نتكسمو في تصكرنا لسير 1التفكير كاإلحساس لدل المجمكعات انسانيةك  ، كا 
 .الدراسة الحالية

نقصد بمنيج الدراسة كيفية تصكر مسار البحث كتخطيط العمؿ لبمكغ أىدافو، فقد مر ىذا االخير ف      
عادة النظر قبؿ إدراجو في مساره  األنسب، حيث تعدلت زاكية التناكؿ أكثر مف بجممة مف مراحؿ الشؾ كا 

مرة نظرا لجممة مف العكامؿ تعكد بشكؿ أساسي إلى السياؽ اإلفتراضي لمخطاب المراد تحميمو، كقد طرح 
ىذا األخير إشكاال ابستيمكلكجيا يتعمؽ بالفصؿ في طبيعة المضاميف المنتجة في البيئة االفتراضية 

ؤسسات االعبلمية بؿ المستخدـ العادم لمكقع فيسبكؾ، باإلضافة خاصة تمؾ التي ال يككف مصدرىا الم
إلى اإلشكاؿ المنيجي مف حيث مبلئمة األدكات التقميدية لجمع المعطيات كمعالجتيا، فبالرغـ مف كثرة 

إال أنيا ال تزاؿ في مراحميا األكلى قياسا بحداثة التجربة في حد  ث الخاصة بمخرجات البيئة الرقميةالبحك 
 ذاتيا.
تقتضي في كؿ األحكاؿ إجراء مسح لممضاميف المراد  ذه التساؤالت كميما كانت طبيعتياغير أف ى      

تحميميا، لذا تـ تطبيؽ المنيج المسحي سعيان لرصد ككشؼ خصائص العينة ككصؼ العبلقات التي تربط 
ت المستخدميف تمر إف فؾ اشكالية البحث المتعمقة بكصؼ ديناميكية تفاعبل. ببعضيا البعضالمتغيرات 

                                                             
 .106-102، ص2006، الجزائر: دار القصبة لمنشر،2مكريس انجرس، منيجية البحث العممي في العمـك االنسانية،ط  1
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إلستخبلص  1بسؤاؿ كصفي استكشافي كىذا ما يتطمب عادة قياس األبعاد الكمية لمظاىرة المراد دراستيا
 القكانيف المنًظمة لسمكؾ المستخدميف حكؿ الفتاكل. 

 ظكاىر كما كردت في كسطيا الطبيعيكتبعا لممنيج الكصفي المسحي الذم يقتضي تسجيؿ ال      
 تنقسـ إلى لغكية  لتفاعبلت المستخدميف عمى تكاجد ثبلثة أشكاؿ مف ردكد األفعاؿالميداني  يكشؼ المسح
يقكناتك  نصكصعبارة عف  كىيكسيميكلغكية  تـ تجميع المادة مف عمى فقد  كمشاركات، تفاعمية ا 

حفاظا عمى بيئة الخطاب بكؿ ، Capture d’écran تصكير الشاشة تقنيةعف طريؽ  العينةصفحات 
 ميا، مف تكاريخ كتكقيت كالتصميـ الشكمي لتدخبلت المستخدميف بصفة خاصة.تفاصي

 

  الخطاب الرقميخصوصية 

تشكؿ مكضكع بحث التي نكع مف التبادالت الرقمية  النصكص المدكنة مف طرؼ المستخدميف تعد      
متكاصؿ في كسط البحث العممي لتكنكلكجيا االتصاؿ، كذلؾ إلختبلفيا عف الخطاب التقميدم المنقكؿ 

transcrit  أك المطبكعimprimé، 2حاكؿ باحث المسانيات جاؾ أنيس كقد
Jacques ANIS   كباحثكف

تصنيفيا في زمرة "اإلتصاؿ الرقمي المكتكب" كاصفا ىذه التبادالت بػػ"االتصاؿ اليجيف" ذلؾ أنو  آخركف
فيقترب مف االتصاؿ  ، إذ أنو يممؾ خصائص النكعيف معاقع بيف االتصاؿ الشفيي كاالتصاؿ المكتكبي

مشحكف ف كيككف في نفس التكقيت كالمكاالحديث الفكرية كتكاجد أطراؼ خاصية الشفيي مف حيث 
كيممؾ مف جية أخرل خصائص النص الكتابي مف حيث إستخدامو لمحركؼ، تزامف  بالعاطفة كالحركية،

(، عدـ إمكانية مقاطعة اآلخر، كال يممؾ ضماف كصكؿ الرسالة كال asynchronisationالرسائؿ )
دكمينيؾ باحث االجتماع المغكم كاف  الرقمية التبادالتعف ىذا الشكؿ المكتكب مف االستجابة ليا، ك 

إلى المحادثة  مشيرا، 2014سنة ( في Conversécritureمصطمح )قد صؾ  .Maingueneau Dماغنك 
كىك ما  ،3ممؾ خصائص المحادثة المنطكقةت ة(، عمى أنياكالغير متزامن ةالمتزامنالنصكص المكتكبة )

حيث تعتبر ىذا النكع مف التفاعبلت "كمحادثة" بالمقاييس  Anne Marie Paveauتؤكده آف مارم بافك

                                                             
، القاىرة: المركز 2319بكب ماتيكز ك ليز ركس، الدليؿ العممي لمناىج البحث في العمـك االجتماعية، تر: محمد الجكىرم، العدد   1

 147، ص 2016القمكم لمترجمة، 
2
    Jacques ANIS (1953-2005.تادث فزٔظٍ فٍ عٍُ اٌٍظأُاخ0 اهتُ تأػىاي اٌىتاتح وتأثُز اٌتمُٕح اٌّعٍىِاتُحعًٍ االتـاي ) 

 
3  Michel marcoccia, analyser la communication numérique écrite, paris :armand colin,2016, p109 
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في كؿ نشاط عمى  تبادليةاتصالية كجكد عبلقة تأكيدىا عمى  إلى جانبالمغكية لتحميؿ الخطاب، 
 الشبكة.

كفعبل، يبدك لمكىمة االكلى مف خبلؿ تفحص التعميقات عمى صفحات العينة، أف تدخبلت       
كتبادؿ لؤلدكار الكبلمية حكؿ الفتاكل المطركحة مما  متسمسمةالمستخدميف المتناكبة تشكؿ نسيج محادثات 

بلمية كؿ كضعية ك المحادثة كالذم يعتبر Maingueneauيكحي بأنيا محادثات كبلمية بمفيكـ مانغنك 
في الحياة العادية عادة لمداللة عمى  المحادثة اليوميةفتيستعمؿ عبارة  بيف متفاعميف اثنيف أك أكثر،تحدث 

التبادؿ المفظي الذم يتميز بالتمقائية كالحرية، كتككف مكاضيعو خالية مف الضغكط كمجردة مف الغاية 
نائي، إذ ييتـ خبلليا الفاعمكف بالمؤانسة المنفعية، فيي بذلؾ تتميز عف الحكار السياسي أك التحقيؽ الج

 . 1أكثر مف البحث عف المعمكمات
  Orecchioni أكركيكنيو  Moeschler  Jacquesكمف الشركط االساسية التي كضعيا جاؾ مكشمر    

Kerbrat  تحقيؽ نظاـ مف الكحدات ذات تناسؽ تتابعي كأف العبلقات بيف ىذه الكحدات تككف ذات طبيعة
ىيكؿ  - متكالية االفتتاح) :تتضمفكظيفية، فتشكؿ االفعاؿ الكبلمية تدخبلت ثـ تبادالت كمتكاليات 

التحميؿ كف مف تناسؽ كانتظاـ بنية التبادالت حجر األساس الذم ييمى  يعدك ، (اـمتكالية االختت -التفاعؿ 
 .النحكم لمنصكص

بيف أف أغمبيا عبارة عف تدخبلت متفرقة، أيف تى  عد تفحص نصكص تعميقات المستخدميفغير أنو كب      
تساؤال مباشرا معبرا يعرض المتدخؿ رأيو في جممة أك نص مقتبس مف التراث كحجة إقناعية، أك أنو يطرح 

تعقيب ال، في كقت ييتىكقع مف طرؼ المشاركيف دكف أف ييحًدث ذلؾ بالضركرة أية ردكد أفعاؿ عف إنشغالو
ىذا األخير خارج المكضكع بؿ كيمكف أف يككف مكجيا لمستخدـ آخر، فالطابع يرد قد ك ، بالتعميؽ

التبادالت إحدل العكامؿ التي تيعًقد عممية تناكب األدكار كتحكؿ دكف إنتظاـ  ىك البلتزامني لمتعميقات
الكبلمية المكتكبة، كبالتالي ال تستجيب تركيبة نصكص التعاليؽ إلى تركيبة البنية الداخمية لممحادثة، مما 

 ييمغي إمكانية تحميميا باعتبارىا محادثات.

التي تيتـ بالتحميؿ الكيفي لممضاميف، مف  التعميقات بأداة تحميؿ الخطابكقد كردت إمكانية تحميؿ       
خاصة كأنيا آليات جكىرية في فيـ    دالالت االفعاؿ الكبلمية كرصد أنكاع الحجج اإلقناعيةد تحديحيث 

                                                             
1  Dominique Maingeneau, les termes clés de l’analyse du discours, paris : éditions du seuil,2009,p37 
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لك ال حاجة الدراسة إلى  د األفعاؿ إتجاه النظاـ المعيارمالتفاعبلت، كىك ما يبدك أنسب أداة لفيـ ردك 
ؿ منيا مع األفكار كتحديد كيفية تعامؿ ك ممجمكعات حسب أساليبيا التفاعميةعمميات التصنيؼ الكمي ل

 السائدة، أيف يشكؿ معيارم األغمبية كاألقمية مفيكميف محكرييف في تفسير نتائج التحميؿ. 
 

 والمعاينة مجتمع البحث .6
 مجتمع البحث

كالتي  ةالدينية بالمغة العربي الفتاكلنشر بيتمثؿ مجتمع البحث في مجمكع الصفحات التي تيتـ       
 تـ رصدىا ف، 2018إلى  2017خبلؿ المدة الزمنية الممتدة ما بيف  فك الجزائريف ك تداكؿ عمييا المستخدم

تضمف تأف شبكة فيسبكؾ  تجدر اإلشارة الىك ، كثافة التفاعؿخاصة منشكرات ك الكترتيبيا حسب كثافة 
مشتركيف كبير مف اللديو عدد السيما الفتاكل منيا كالبعض منيا المحتكيات الدينية ب تيتـصفحات كثيرة 

، باإلضافة إلى عممية حظر التعاليؽ كحجب دراستياب تسمحنسبة تفاعمية كافية  تتضمفال  ياغير أن
كالتي تـ  صفحات العينة المختارةالدينية مقارنة ب التدخبلت التي يمارسيا الكثير مف مشرفي الصفحات

األكثر نشاطا عمى الفيسبكؾ مف حيث كتيرة نشر الفتاكل  ابككنيالمجكء إلييا قصديا حيث تميزت 
 .المستخدميف الجزائرييف معيا تكثافة تفاعبلخصكصا تردد ك ك 

مع مجتمع  متماثمة 1عتبار العينة عدد محدكد مف المفردات التي يتعامؿ الباحث معيا منيجيا"بإ       
 ، "الكيةـاوى مــــفت "كىي صفحة صفحتيف ، فقد تـ المجكء قصديا إلى عينة تتمثؿ في البحث في خصائصو

 كىما تحققاف  الشرطيف التالييف: ،"من فتاوى فضيمة الشيخ أبي عبد المعز محمد عمي فركوس"كصفحة 

 .كثافة المنشكرات كالتفاعبلت 
 .أغمبية المتدخميف مف الجزائرييف 

 

 جكافإلى غاية  2017 جكافشير  تـ رصد جميع الفتاكل المنشكرة خبلؿ مدة زمنية امتدت مف      
مف  كنشر الفتاكل إنتاجكىي مدة تـ اختيارىا تزامنا مع تصاعد كتيرة مع ردكد أفعاؿ المشتركيف،  2018

ما كجو اختيارنا ليا خاصة ىك ، ك 2مصادر فقيية مختمفة أثارت جدال كاسعا في الكسط الديني المحمي

                                                             
 011ؽ 41110ِذّذ عثذ اٌذُّذ0 اٌثذث اٌعٍٍّ فٍ اٌذراطاخ اإلعالُِح0 اٌماهزج:عاٌُ اٌىتة0  1
   0https://www.djazairess.com/elitihad/93725 001/00/4106 أطٍع عٍُه فٍ عُظً َغٍك فىضً أتىاب اٌفتاويجشاَزص0   2

 

https://www.djazairess.com/elitihad/93725
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بمبادرات لنقاش مضاميف الفتاكل سكاء تمؾ المكجية إلى نسبي لدل المتدخميف يتعمؽ حراؾ الكقكؼ عمى 
مشرؼ الصفحة أك إلى المشتركيف فيما بينيـ كىك قؿ ما يرد عمى الصفحات الدينية الجزائرية، حيث 
كتفاء المتدخميف بتسجيؿ حضكرىـ عبر تفعيؿ اإليقكنات  الحظنا خبلؿ االستطبلع ندرة التدخبلت كا 

يقكنة المشاركة.  التعبيرية كا 
، حيث تـ مكزعة عمى الصفحتيف يتعميؽ نص 351، تضمنت فتكل 20ػ بػييقىدر مجمؿ فتاكل العينة       

 162ك بي عبد المعز محمد عمى فرككس"أصفحة "فتاكل فضيمة الشيخ منشكرات مف  10تحميؿ محتكل 

 تعميؽ. 189منشكرات مف "صفحة فتاكل مالكية" ك  10تعميؽ، ككذا 

 تعريف العينة 
  " فتاوى فضيمة الشيخ  ابي عبد المعز محمد عمى فركوس"صفحة: 

 

تحمؿ الصفحة إسـ أحد الديعاة الذيف إنتشر صيتيـ إعبلميا مع بداية األلفية، كييعرفو المكقع الرسمي عمى 
بالجزائر العاصمة، درس الحقكؽ  1954أنو ابي عبد المعز محمد عمي بف بكزيد بف عمي فرككس، مكاليد 

ثـ انتقؿ إلى المممكة السعكدية لدراسة عمـك الشريعة، ثـ رجع إلى الكطف ليشغؿ منصب  كالعمـك االدارية
أستاذ جامعي بمعيد عمـك الشريعة بالجزائر العاصمة تزامنا مع قيامو بالنشاط الدعكم عف طريؽ تقديـ 

ر السمفي بالجزائر دركس كحمقات بمسقط رأسو بالقبة، كييقدىـ في الساحة الدينية المحمية كالشيخ األكؿ لمتيا
بعد تزكيتو مف طرؼ الشيكخ القائميف عمى الدعكة السمفية بالمممكة السعكدية، لو عدة منشكرات دعكية 

تينشر فيو الفتاكل، كردكد الشيخ  2004كيضع عمى الشبكة سنة  كمجبلت كرقية كرقمية، كلو مكقع رسمي
ء تفاعمي لمتكاصؿ مع المستخدميف أك نشر عمى االنتقادات التي يتعرض ليا، ال يتكفر المكقع عمى فضا

 تدخبلتيـ.
بينما يتكاجد عمى الفيسبكؾ أكثر مف صفحة تتداكؿ فتاكل الشيخ، كال تدعي صفحة العينة انيا       

الصفحة الرسمية لمشيخ، كقد تككف قمة تفاعؿ المشرفيف عمييا مع السائميف دليؿ عمى ذلؾ، كيعد أغمب 
ث تصؿ ألؼ عضك مشترؾ، كىي صفحة نشطة حي 23زكارىا مف المستخدميف الجزائرييف مف بيف 

 مشاركة منشكراتيا إلى ثمانكف مشاركة لممنشكر الكاحد، كىي تنشر إلى جانب الفتاكل مقتطفات مف التراث 
أك منشكرات متعمقة بشخص الشيخ فرككس، كقد ألممنا ببعض الخصكصيات التي تتميز بيا الصفحة 

 منيا: 
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  قكاعد تنظيميا مف ال تتكفر الصفحة عمى نص "ميثاؽ" كىك المساحة المخصصة لتقديـ كعرض
 طرؼ المشرفيف عمييا.

  .يتـ حظر بعض النقاشات بإغبلقيا مما يحكؿ دكف إضافة أم تعميؽ 

 .ال يتـ الرد عمى أسئمة المستفتيف مف طرؼ المشرؼ إال نادرا 
 

 "صفحة "فتاوى مالكية 

 بف أنس مالؾاالماـ تيتـ الصفحة بنشر فكر المذىب المالكي السيما الفتاكل الميخرجة مف طرؼ     
 كمجمكعة مف أبرز فقياء المذىب، كقد ألممنا ببعض الخصكصيات التي تتميز بيا الصفحة منيا :

  يتردد عمييا مجمكعة مف المستخدميف الميًمميف ببعض عمـك الشريعة، إذ يستعرض أغمبيـ معارفيـ
 الفقيية خبلؿ النقاش. 

  الصفحة عمى غرار بعض الصفحات، كما ال تتكفر الصفحة عمى ميثاؽ أك عرض لقكانيف إدارة
 أنيا ال تشترط عمى المشترؾ أسئمة لئلنخراط.

  نما تحدث أغمب ال يتدخؿ مشرؼ الصفحة بكثرة في الرد عمى التعميقات أك أسئمة االستفتاء كا 
 التفاعبلت بيف المشتركيف. 

  ة مرتبطة بالمناسبات يقدر معدؿ النشر خبلؿ فترة الدراسة بمنشكريف في األسبكع، كتبقى ىذه الكتير
 الدينية كشير رمضاف كاألعياد.

  إلى" 2018تـ تغيير اسـ الصفحة في بداية سنةfatwa news كذلؾ لمدة أشير قميمة قبؿ أف ،"
 تختفي كميا مف عمى شبكة فيسبكؾ. 

  تعميقا مف الصفحة، خبلؿ المدة الزمنية الممتدة مف  189فتاكل، ك  10كقد تـ في حينيا جمع
 .2018 جكاف إلى 2017 جكاف

 

 تحميل مضمون

تجاىات االفكار المييمنة، كمف ثـ تقييـ         بما أف الدراسة تيدؼ في جزءىا األىـ إلى تحديد حجـ كا 
التفاعبلت إنطبلقا مف ىذا المعطى الرئيسي، فقد تبيف أنو مف الضركرم تكميـ المعطيات الكاردة في عينة 

ت كخاصة اإلحصاء الدراسة عف طريؽ تقنية تحميؿ المضمكف، كالتي تيعنى بالكصؼ الظاىرم لمتفاعبل
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مف جية أخرل فقد إطمعنا عمى الكمي لمنصكص كااليقكنات التعبيرية ككذا عدد مشاركات المنشكرات، ك 
النكعية لممضاميف الرقمية عمى المكاقع كالمنتديات االلكتركنية مثؿ برنامج  البيانات برامج إحصاء كتحميؿ

NVIVO  كAtlas.ti ،بيرة مف المضاميف الرقمية كىي تطبيقات تيتـ بمعالجة كميات كBig Data  عمى
غير أف حجـ العينة الخاصة بالدراسة الحالية ، أك عمى فترات زمنية ممتدة، المكاقع كالمنتديات النشيطة

لذا إكتفينا بإستخداـ تقنية تحميؿ ، كال تستمـز المعالجة االلكتركنيةتظؿ متاحة كفي متناكؿ التحميؿ التقميدم 
  كما يمي:المضمكف التقميدم 

 نستخدـ كحدة "الفكرة" لتحميؿ التبػػػػػػػػادالت النصية، حيث يككف التدخؿ غػػػػػػالبا لتحديدوحدة التكرار : 
مكقؼ أك إبداء فكرة أك رأم، كقد يتكرر مكقؼ نفس المستخدـ في صيغ مختمفة كرد فعؿ إتجاه  

 المشاركيف في نفس المحادثة.
  فئات التحميل 

 بالنسبة إلى الصفحتيف: : كتشمؿفئات الشكل 
 فئة "تكثيؽ الفتاكل" لمتحقؽ مف استخداـ المنشكر لئلسنادات كاألدلة. -
 . نظريةفئة "صيغة الفتاكل" حيث تأتي تارة في صيغة السؤاؿ كتارة في صيغة فتاكل  -

 
 : فئات الموضوع

  ىي الخاصة بالفتاكل التي ينشرىا مشرؼ الصفحة  : كالمنشكرةمفتاكل ل فئة المكضكع 
  المستخدمة إتجاه الفتاكل فئة االيقكنات التعبيرية. 
  المكضكع لممستخدميف ةفئ. 
 فئة االتجاه 
 فئة القيـ 
 فئة المكقؼ 
 .فئة أساليب ردكد االفعاؿ: كتتضمف فئة أساليب المكافقة كاإلنسجاـ، كفئة أساليب االعتراض 
  المكاجية الصريحة"مضاميف فئة "أسمكب 
   فئة اليكيات المستخدمة: كتتضمف الفئات "حسب الجنس"، كفئات حسب "نكع التسمية"، ككذا فئة

 "اليكيات حسب المكقؼ".
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قصد التقييـ كالتكجيو،  المحٌكميف عمى المضمكف تحميؿ استمارة، تـ عرض التحميؿ فئات ضبط بعد      
 .االعتبار بعيف تـ أخذىا بعد ذلؾ التي الشكمٌية حظاتالمبل بعض سكل سٌجؿكلـ يي 

  دافياالدراســة وأى ميةأى .7

 حيث يعيشتكتسب ىذه الدراسة أىميتيا مف طبيعة المرحمة الراىنة التي يمر بيا الكعي الجماىيرم       
تكجو نحك منو اليقتضي  عمى العالـ مما فريدة كمميزة جراء االنفتاح المعمكماتي كالثقافيتكنكلكجية تجربة 
ختبار ك اآلخر  كقد ممجتمعات التي عانت مف ظركؼ اإلنغبلؽ السياسي كالثقػػافي، للذات خاصة بالنسبة اا 

دفع إلى السطح أزماتيا الفكرية كالعقائدية السيما تمؾ المتعمقة بالمكتسبات الدينية ي ىذا الكاقع الجديد أخذ
 .مجتمعافراد الالفقيية التي طالما شكمت مجاال محصنا أماـ ك 

، تشريعات دينيةالفتاكل كتعامؿ األفراد مع كيشكؿ البحث الحالي في ىذا السياؽ محاكلة لفيـ       
قياس حجـ السمطة التي تمارسيا منظكمة المعايير االجتماعية في االبقاء عمى كتكمف اىمية ذلؾ في 

بالرغـ مف االمتيازات التي يمنحيا الفضاء االفتراضي باعتباره مجاال  األفراد داخؿ دائرة الفكر المييمف
مدل إستعدادىـ التعرؼ إلى ثـ  تفاعميا غير تقميدم يكفر مساحة لممارسة قدرا مف حرية التعبير كالتفكير،

نحيا األدكات التقنية التي تمك مزايا فعالية تمؾ الإختبار مما يقكدنا إلى ، الفكر المييمف لئلستقبلؿ عف
تكنكلكجيا التكاصؿ عبر الشاشة كاليكيات االفتراضية في تخفيؼ كطأة المكاجية االجتماعية المباشرة 

 مساىمتيا في تحرير مستخدمييا. مدل ك 
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II- الفصل الثاني : االطار النظري 
 

 االجتماعي ونظام المعاييرالتفاعل  :المبحث األول
 نظرية األطر اإلعبلمية -
 خطكات تككيف االطار االعبلمي -
 نظرية التفاعمية الرمزية -
 نظرية التفاعؿ االجتماعي -
 التفاعؿ االجتماعي عند ارفينغ غكفماف  -
 الكاجية االجتماعية كتقديـ الذات -
 اإلطار التفاعمي لغكفماف -
 القيـ االجتماعية -
 االسبلمية العربية الثقافة في القيـ  -
  المعايير االجتماعية  -
 االنطباعات إدارة -
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 :ااُلطر اإلعالميةنظرية  1.1

المعطيات التي كالتي تعنى بدراسة كتحميؿ  مرحمة أكلى بنظرية تحميؿ األطرتستعيف الدراسة في       
فيو الرسالة مف قبؿ القائـ باالتصاؿ تحيط بعممية التفاعؿ، كال نقصد بذلؾ االطار االعبلمي الذم قيًدمت 

نما أيضا تقاطع ىذا األخير مع التجربة المعرفي ،فحسب اف ألطر ػػػػػػاستنادا إلى رؤية غكفم ة لممستخدـػػػػػكا 
طار اإلاالفراد مف الدخكؿ في الكضعيات التفاعمية بعد أف يستكعبكا معطيات  يتمكف ، حيث 1التجربة
الرسائؿ االعبلمية في ىياكؿ منظمة تمدىـ بمعمكمات مف شأنيا  عمييـ ايف تعرض، يتكاجدكف فيوالذم 

عادة بناءىاك  التأثير عمى عكالميـ المعرفية ييعرؼ االطار عمكما بأنو تنظيـ لجممة مف ف، تعديميا كا 
يكظفيا المرسؿ مبرزا األلفاظ كالنصكص كالمعاني كالخبرات كالقيـ االجتماعية السائدة، عناصر معينة ك

جكىر نظرية االيطر االعبلمية التي طكرىا  ةىذه الفكر  مثؿعمى جكانب أخرل، كت كيعتـكانبيا بعض ج
 انتماف.
أف تأثير األطر االعبلمية عمى الرسالة يتحقؽ عبر  Robert Entmanيرل ركبرت انتماف       

فيقكؿ أف  ،باالتصاؿالقائـ طرؼ التشكيؿ كالحذؼ كالتجاىؿ كاإلغفاؿ المقصكد كربما غير المقصكد مف 
براز بعض الجكانب مف كاقع أك حدث قصد التركيج إلى مفيـك معيف لظاىرة ما أك  التأطير ىك انتقاء كا 

  معيا.   تكجيو نصائح لمتعامؿ تقييـ أخبلقي أك تقديـ تأكيؿ ليا أك
 

      « To frame is to select some aspects of a perceived reality and make them more 
salient in a communicating text, in such a way to promote a particular problem 
definition, causal interpretation, moral evaluation, and/or treatment 
recommendation »2 

 

                                                             
1
 Dartevelle Michel. Erving Goffman, Les Cadres de l'expérience, 1991. In: Sociologie du travail, 35ᵉ année n°1, 

Janvier-mars 1993. Dossier-débat. Systèmes productifs : les modèles en question. pp. 122-125; 

https://www.persee.fr/doc/sotra_0038-0296_1993_num_35_1_2112_t1_0122_0000_1 consulté le 2/9/2020  

2
 Robert ENTMAN, « Framing : Towards clarification of a fratured paradigm », Journal of  Communication, 

n°42 (4), 1993, p. 51-58 

 

https://www.persee.fr/doc/sotra_0038-0296_1993_num_35_1_2112_t1_0122_0000_1
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 فتمثؿعبلقة العناصر المككنة لئلطار االعبلمي لمرسالة بالرصيد المعرفي لممتمقي،  انتمافيبيف        
الظكاىر االجتماعية كالثقافية كتسمح بتحديدىا  قادرة عمى تفسيرال زمنا مف األفكاراألطر بالنسبة إليو حي 

 ر.كالتي  تجد صدل لدل الجميك ا كتعريفيا، لذا تفضؿ كسائؿ اإلعبلـ األطر المألكفة لديي
« Frames represent a set of ideas that interpret, define and give meaning to social 
and cultural phenomenon. Thus media agents will use frames that are familiar and 
resonate with both themselves and the public »1  

االحداث يذكر محمد عبد الحميد في مؤلفو أف الفكرة الرئيسية لتشكيؿ االطار اإلعبلمي تتعمؽ بتنظيـ         
كربطيا بسياقات معينة لمنحيا معنى كمنحى معيف...كاألطر ال تكتفي باثارة اإلنتباه أك جمب اىتماـ المتمقي 

ى غرس أفكار أك قيـ جديدة كانما تعتمد عمى كلكف تسعى إلى التأثير عميو كاقناعو، كما أنيا ال تيدؼ إل
 . 2المعارؼ كالقناعات المكجكدة  لتمثيؿ المعمكمات كخمؽ المعاني

أحكاما كاعية أك غير كاعية لدل القائـ كتمر عممية تككيف االطار االعبلمي بمراحؿ تبدأ بتشكؿ     
اتو المعرفية كاإلدراكية لسياؽ العممية الرسالة استنادا إلى بناءب متعمقةباالتصاؿ معتمدة أك غير معتمدة 

يبني مف خبلليا عبارات كمفاىيـ بكاسطة اسنادات مكتكبة كمرئية كمسمكعة تتعمؽ بشكؿ   االتصالية
كمحددات ىذه األخيرة تعمؿ حيث  األطر الخاصة بالمتمقيلرسالة مستكشفا في الكقت ذاتو ا كمضمكف

كيقدـ الباحثاف باراف كديفيس نمكذج تكضيحي عف كيفية  ،كالمتكقعة الجاريةمؤثرة في عممية التأطير 
لييا إلضفاء معاني جديدة عمى إاالستناد إلى االفكار كالقناعات الشائعة في الثقافة اليكمية كالتمميح 

ممخزكف المشترؾ لئلطار إعبلميا عاكسة لرة الرسالة المؤطى المحتكل االعبلمي كبذلؾ تيمسي 
 .االجتماعي العاـ

 
 

 

                                                             
1 Tim BAYLOR, « Media framing of movement protest: the case of American Indian protest », The 

Social Science Journal, n°33, 1996, p. 281 
 0211 ؽ04112 اٌماهزج : عاٌُ اٌىتة0 1اٌتأثُز0 طِذّذ عثذ اٌذُّذ0 ٔظزَاخ اإلعالَ واتجاهاخ   2
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  تحميل االطار اإلعالمي  2.1

يتـ تحميؿ االطر باالعتماد عمى المؤشرات الخاصة بكؿ العناصر االتصالية مف مرسؿ كرسالة       
كمتمقي باإلضافة إلى مراعاة السياؽ الثقافي الذم تيستمد منو الرمكز كالمعاني، كيتـ تحميؿ االطار 

الذم ييعنى بإعبلـ ظاىرة ، Thematic Frame1اإلعبلمي في الدراسة الحالية ضمف نمط االطار العاـ 
اجتماعية ممتدة كمنتظمة داخؿ المجتمع غير طارئة عميو حديثا كالفساد االدارم أك االخبلقي أك االرىاب 
أك التضامف االجتماعي...، فيذكر الدكتكر محمد عبد الحميد أف تحميؿ إطار الرسالة يمر عبر الكشؼ 

كتيراعى في التحميؿ مجمكعة مف المؤشرات كاف  السياسي الذم تينتىج فيو، السياؽ عف كيفية تنظيميا داخؿ
 :2قد تكصؿ إلييا جممة مف الباحثيف منذ ستينات القرف الماضي كىي

 

 تحديد مداخؿ الرسالة ككذا الخبلصة كالنتائج عف طريؽ الكشؼ عف االستماالت العاطفية أك العقمية.  -
 استخداـ االدلة  -
 كاغفاؿ بعضوعرض جزئي لممكضكع  -
 اسمكب المغة المستعممة -
 الطرؽ الشكمية لعرض الرسالة -
 ترتيب المضاميف.  -
 

كقد يتطمب تكييؼ ىذه المؤشرات مع منشكرات الفتاكل بإختيار العناصر البارزة التي اعتمدىا القائـ       
لمصفحة  كؿ التنظيميالييلمرسالة بدراسة  البناء التركيبيباالتصاؿ في التركيبة العامة لمرسالة، فيتعمؽ 

مدل االستثمار في الكاجية االعبلمية  باعتباره االطار التقني الذم يستخدمو القائـ باالتصاؿ كمؤشر عمى
كمكقع المنشكرات في السياؽ اإلعبلمي الراىف، ككذا  فييا لمصفحة مف خبلؿ تحديد العناصر البارزة

ف بداية تصفحو ليا كعنكانيا حيث تمثؿ تمؾ العناصر السيميائية كالمغكية الميستقًبمة لممستخدـ م عناصرال
 .المعكؿ عمييا إلحداث األثرالرمكز كالمعاني 

كاالستعانة بالنماذج األدكات االقناعية المستخدمة المغكية أك االجتماعية تمؾ  نظام التوثيق كما يمثؿ
نجـك الفضائيات  الدعاةبكاالستشياد  المعاصرة االسبلميةثقافة ال ضمفكالدينية المؤثرة  كالرمكز االعبلمية

 التمفزيكنية.
                                                             

 0450 ؽ0776عّاد دظٓ ِىاوٌ ودظُٓ اٌظُذ 0ًٌٍُ االتـاي ؤظزَاته اٌّعاؿزج0 اٌماهزج:اٌذار اٌّـزَح اٌٍثٕأُح0   1
 201-215اٌّزجع اٌظاتك0 ِذّذ عثذ اٌذُّذ0 ؽ  2
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حيث أف أسمكب المغة المستعممة يشير إلى مدل رغبة صاحب الخطاب  الخطاب أسموب باإلضافة إلى

تعميمة دينية مكثقة باألدلة الفقيية مف الكتاب كالسنة عمميا إذ تيعتبر الفتكل  وكقدرتو عمى فرض تكجييات
المنظكمة التشريعية اإلسبلمية، فبالرغـ مف ككنيا حكـ غير إلزامي شرعا بعكس كما أجمع عميو عمماء 

الحكـ القضائي فيي تمتمؾ سمطة اجتماعية شبو إلزامية بما أف مقصدىا األكؿ ىك اإلرشاد إلى السمكؾ 
السميـ، مما يمنحيا طبيعة معيارية تتميز بخطاب تكجييي مييمف يكحي صراحة لؤلفراد بضركرة ضبط 

 احتراـ قكاعد النظاـ االجتماعي الذم يرعاىا. منواتيـ كأفكارىـ بكاسطة الفتكل  ك سمكك
  

 نظرية التفاعمية الرمزية 3.1
مع الجيؿ األكؿ  القرف العشريففي ثبلثينات  تفاعمية الرمزية مف مدرسة شيكاغكينحدر تيار ال      

ارفينغ  معثـ الجيؿ الثاني ما بيف الخمسينات كالستينات  ،ىربرت ميد، بمكمر، ايفرست، ردفيمد، كارنر
تسمية التفاعمية الرمزية تعكد إلى ىربرت ، كتذكر االدبيات أف كآخركف غكفماف، ىكارد بيكر، ستراكس

 .1937بمكمر في 
( لفيـ microتنطمؽ التفاعمية الرمزية في دراستيا لمظكاىر االجتماعية مف الكحدات الصغرل )      
، كذلؾ حيث تيتـ بالتجربة اإلجتماعية لمفرد داخؿ المجتمع الخاص بو، macro)دات الكبرل)الكح

لمتكصؿ إلى الميكانيزمات التي تساىـ في تككيف المعارؼ المشتركة مستندة إلى الفكرة الجكىرية 
ا كيبنكنيا لمظاىراتية كالتي تقر بأف الكاقع ليس معطى مطمؽ يتمقف منو االفراد معارفيـ بؿ ىـ يكتسبكني

مف خبلؿ التعامؿ كالتجربة، غير أف الظاىراتية تعكؿ في فيـ الظكاىر االجتماعية عمى فيـ الكسط الذم 
يتكاجد فيو األفراد بينما تعتمد التفاعمية الرمزية عمى دراسة تفاعبلت االفراد مع بيئتيـ كداخميا، إذ يتساءؿ 

لؤلفراد كجممة المعاني التي يمكنيـ أف ينتجكنيا بصفة عف معنى العالـ بالنسبة   Alfred Schütz كتزش
 .1جكنيا لتصبح عممية الفيـ لديو ميكانيـز اجتماعييعبلقة ذلؾ بالسمككات التي ينتك  مكضكعية أك ذاتية

، حيث ألقى ىذا التيار الضكء 1963تـ تطكير الفكر الرمزم التفاعمي مف قبؿ جكرج ىربرت ميد       
لمحياة اإلجتماعية، أيف ينتج االفراد المعاني كالرمكز مف خبلؿ التفاعبلت بينيـ  عمى الطبيعة الرمزية

عطاء مبلمح لكاقعيـ، فجاءت التفاعمية الرمزية لتؤكد أف إنتاج 1965)بمكمر (، مؤكدا قدرتيـ عمى صنع كا 
                                                             
1
Yves Laberge, Interactionnisme symbolique, ethnométhodologie et microsociologie, Un bilan partiel 

de la décennie 2001-2009, consulté le 13/11/2018 à 13h ,https://journals.openedition.org/rsa/180,  

https://journals.openedition.org/rsa/180
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ة تحيط طمقم ياتمعط ييعد جممة الكأف ىذا األخير  ،المعاني ىك نتيجة إدراؾ االفراد لمعالـ مف حكليـ
ف السكسيكلكجية، ك األبحاث ضمف  دراسة الظكاىر االجتماعية، كذلؾ ىك بالتحديد ىدؼ ككظيفة باالفراد ا 

 :1أبرز المبادمء التي يرتكز عمييا فكر التفاعمية الرمزية كما يعرضيا بمكمر

  .يتعامؿ البشر مع األشياء كفقنا لمعنى األشياء بالنسبة ليـ 
 مف تفاعبلت كؿ منيما مع اآلخر. ىذا المعنى مشتؽ أك يأتي 
 .يمكف تعديؿ كمعالجة المعاني مف خبلؿ تأكيبلت األفراد كخبلؿ تفاعبلتيـ 

مساىمات عديدة في إتجاه  لممدرسة كقد أضاؼ عالـ االجتماع ارفينغ غكفماف مف الجيؿ الثاني      
مجتمعات خاصة حيث قدـ جؿ أعمالو عف طريؽ المبلحظة بالمشاركة داخؿ  التيار التفاعمي،

تمكف مف انشاء المقاربة الدراماتية فقد ، كغيرىا مف المجمكعات كالمستشفيات، كسكاف جزيرة شتمد
كلو ، ، حيث ييشىًبو الحياة االجتماعية بالعرض المسرحي أيف يؤدم كؿ فرد الدكر المتكقع منولمتفاعبلت

في جزئيف، كقد استعرض  La présentation de soi   (1959 )تقديـ الذات كتابعدة مؤلفات منيا 
 Rituel de، طقكس التفاعؿstigmatesفي مؤلفو  أيضا حدكد ما نقصده بالمعيار الطبيعي

l’interaction االجتماعية اليكمية. تيـحيات االفراد في كمؤلفات عديدة تفسر تفاعبل 
 

 نظرية التفاعل االجتماعي 4.1

الفمسفة كعمـ عمكـ عندما حاكؿ باحثكف امريكيكف في  التفاعؿ في بداية القرف العشريف ظير مفيـك     
النفس العثكر عمى منيجية لبلقتراب مف الفعؿ كالكعي البشرم بطريقة عممية امبريقية، ليتكصمكا الى أف 

منيا حركيتيا  تستمد فييأفعاؿ األفراد ال يمكف أف تحدث أك أف تيفسر في معزؿ عف الحياة االجتماعية، 
كؿ أفعاؿ األفراد  ، بحيث ال تعتبريحدد التكاجد مع اآلخر رؤيتيـ لذكاتيـ كلممجتمعك كتمنحيا معناىا بؿ 

السمكؾ اإلنساني  " عمى أساس أنوماكس فيبر لكفقان الفعؿ االجتماعي ييعرىؼ  إذ"إجتماعية" بالضركرة، 
رد الفعؿ المتكقع مف األشخاص الذيف يكجو الذم يحمؿ معنى خاص يقصد إليو فاعمو بعد أف يفكر في 

مع مكقؼ  إلييـ سمككو"، فالفعؿ االجتماعي يتطمب قصدية الفاعؿ كتكظيفو لترسانة معرفية في التعامؿ
 ما.

                                                             
1 Alex Mucchielli, Dictionnaire des méthodes qualitatives en sciences humaines, Paris :Armand Colin, 

2004, p127. 
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متجانسيف أم مف نفس التفاعؿ في األدبيات االجتماعية إلى العبلقة بيف كحدتيف أك نظاميف  يشير      
حدىما أبحيث نجد أف نشاط  الجماعات مع بعضيا، الثقافات فيما بينيا..( الجنس )بيف االفراد معا، بيف
فعؿ إستجابة  كيثيرعتبر منبيا لمطرؼ اآلخر ، أم أف فعؿ احد األطراؼ يي 1يتحدد جزئيا تبعا لنشاط اآلخر

سيب أك فعؿ تحى
يككف في كؿ األحكاؿ تحت أنظار  نا، بمعنى آخر يفتًرض مفيـك "التفاعؿ" أف تصرف2

عمى مستكل ف يمكجكديظمكف أك كانكا غائبيف، فيـ كجيا لكجو جسديا كانكا متكاجديف يف سكاء اآلخر 
-George H. Mead (1863كيذىب جكرج ىربرت ميد  ،باستمرار نانشاط نا مما يجعمنا نعدؿأذىان

تكقعاتنا ب فنحف نكجو أفعالنا بحسة ينشأ مف تفاعؿ الفرد مع بيئتي  ( إلى أف الكعي في حد ذاتو1931
فنتعامؿ كنتفاعؿ بما يستجيب لقكاعد المحيط الذم نتكاجد فيو، مستخدميف في ذلؾ  لما ينتظره الغير منا

رصيدنا المعرفي المتراكـ طكاؿ المدة التي اكتسبنا فييا خبراتنا العبلئقية ككعينا بذكاتنا، كأدكارنا إتجاه 
 اآلخريف أثناء التنشئة االجتماعية.

  اعل االجتماعي عند ارفينغ غوفمان التف 1.4.1      
عالـ إجتماع كلسانيات أمريكي، كلد بمدينة ألبرتا بكندا، ككبر  Erving Goffman ارفينغ غكفماف       

ضمف مجتمع األقمية الييكدية كالذم كاف يعتبر  1922( بشماؿ كينيبيغ، في Dauphinفي بمدة صغيرة )
العالميتيف. كبر غكفماف تحت أنظار اآلخريف كعانى مف حذرىـ كمف مجتمعا مشبكىا أثناء الحربيف 

 حيث تتممذ عمى يد بمكمر كىكغيز 1945صعكبة االندماج لسنكات عديدة، ثـ إلتحؽ بجامعة شيكاغك في 
Herbert Blumer ،Everett Hughes    1953بكمية العمـك االجتماعية، ككتب رسالتو لمدكتكراه في 

ع جزيرة شيتبلند باسككتبلندا، كدرس البنية الرمزية لمعبلقات االجتماعية بعد ما عاش في مجتم
مييا بمستكيات تحكـ الفرد في إدارة عبلقاتو  كالمحادثات كطقكس التفاعؿ، لو مؤلفات عديدة تتعمؽ جي

 . 1982باآلخريف في حضكر بعضيـ البعض، كتكفي سنة 
        

التيار الفكرم لمتفاعمية الرمزية، كالتي تعتبر التفاعؿ االجتماعي  ضمفندرج أعماؿ غكفماف ت       
بؿ تخمؽ الحياة االجتماعية كتمنحيا قكاعد ، تدير المعامبلت اليكميةالتي مصنعا إلنتاج الرمكز كالمعاني 

                                                             
1
 .2012مدحت عبد الرزاؽ الحجازم، معجـ مصطمحات عمـ النفس عربي انجميزم فرنسي، بيركت، دار الكتب العممية،   

تر: ىناء الجكىرم ، القاىرة: المركز ، اندركادجار، بيتر سيدجكيؾ، مكسكعة النظرية الثقافية؛ المفاىيـ كالمصطمحات األساسية  2
 .191، ص2009القكمي لمترجمة، 
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ف ىذه المعاني تعكس رسكخ البعد االجتماعي في التركيبة الذىنية كالنفسية لؤلفراد الذمنتظمة سير يف ، كا 
عمد بشكؿ ، فقد اليكمية كطقكسياتعتبر أعماؿ غكفماف األكثر تشريحا لمتبادالت ك ا، تكاضعكا عمى رمزيتي

 .1مستميما مف التجارب الفردية لؤلفراد في ممارستيـ لمحياة االجتماعية أساسي إلى تحميؿ الحياة اليكمية

 ةالتفاعمي يويقترب مف الكضع فيكتناكؿ غكفماف مظاىر التفاعؿ االجتماعي مف زاكية دقيقة،       
، ذلؾ أنو 2الظاىرية كالباطنية، لدرجة أنو سيًمي بمكتشؼ الرؤية الميكركسكسيكلكجية اإلستكشاؼ مستكياتي

أعطى لمسكسيكلكجيا ايطر تفكير جديدة، كطرحى أدكات تحميمية غير مسبكقة ألنيا ال تستجيب إلى التقاليد 
ذ أف أسمكبو ال يفسر ظاىرة التفاعؿ بالرغبات كالدكافع السيككلكجية الكبرل لمبحث في عمـك االجتماع، إ

كال بتأثير قكل األنظمة االجتماعية كالطبقات االجتماعية كأجيزة السمطة، بؿ يستخدـ ميكانيزمات  الفردية
بة تيتـ بتجارب األفراد اليكمية كتفاعبلتيـ مع اآلخريف، مثؿ االكراه كالترغيب، العقك  3تفسيرية مستقمة

كالمكافأة، حيث تخمؽ ىذه المكاقؼ االجتماعية اليكمية مسارات تفاعمية منتظمة تعمؿ كقكاعد كآليات خفية 
 .    ’’L’ordre de l’interaction’’ػنظاـ التفاعؿ نظاـ التفاعؿ كىذا ما يسميو ب تشكؿ

 الواجية االجتماعية وتقديم الذات 2.4.1     

عمى ضركرة  ىربرت ميد، إذ يؤكد في فكر التفاعمية الرمزية المفاىيـ البارزةمف مفيـك الذات  عديي       
كتكامميا معو، كىي تتككف مف عنصريف؛ "األنا" كىك الجانب الشخصي كالعفكم في  اكجكد اآلخر لنمكى

 سمككنا، كطبيعة الفرد الخاصة بو، أما "النحف" فيك كياف الفرد عندما يككف قد إستبطف اتجاىات اآلخريف
يساىـ ك ، 4كيجارم قكل الضبط االجتماعي، فالذات نتاج لمعبلقة بيف األنا كاآلخر المعمـ )النحف(

الضكء عمى تمؾ العمميات   cooleyككلي، كما يسمط العنصراف في إنتاج الرمكز كالمعاني المشتركة
بتخيؿ ما  الفرد يقـكأيف ؛   looking glassمرآة الذات الذىنية التي تحدث أثناء التفاعؿ مف خبلؿ فكرة 

طكر لديو بعض المشاعر الذاتية مثؿ الفخر، الخزم، النفكر... ، فتتيمكف أف يبدك عميو في نظر اآلخر، 
ف في بمكرتيا لحظة ك نتيجة تخيمو لحكـ اآلخر عميو، حيث أف فكرة الفرد عف ذاتو كالتي يساىـ اآلخر 

                                                             
1 David Le Breton L’interactionnisme symbolique, Paris : PUF, 2004, p104 

2
 .201ٔفض اٌّزجع0 ؽ  

3
 Céline BONICCO, « Goffman et l’ordre de l’interaction : un exemple de sociologie comp (g. 

Erwing)réhensive », Philonsorbonne [En ligne], 1 | 2007, mis en ligne le 20 janvier 2013, consulté le 23 février 

2019. URL : http://journals.openedition.org/philonsorbonne/102 ; DOI : 10.4000/philonsorbonne.102 
 .90، ص2004نظكر الظاىرم، االسكندرية: المكتبة المصرية لمنشر كالطباعة كالتكزيع، السيد عمي شتا، التفاعؿ االجتماعي كالم  4
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38 
 

ذاتو عف طريؽ   حمايةلنفسية العقمية ك ال وياتعممبعد أف يسخر جميع  حينياالتفاعؿ ىي ما يحدد سمككو 
  .حماية عبلقتو باآلخريف

ىي الترسانة الرمزية التي يكظفيا الفرد عادة أثناء تأديتو لدكره في لحظة  la façadeالكاجية  إف    
، أما الديكور والواجية الشخصيةالتفاعؿ االجتماعي، كيتككف مفيـك الكاجية بالنسبة إلى غكفماف مف 

الديككر فيك كؿ ما يحيط بعممية التفاعؿ مف تجييز مادم يرافؽ كيسند الفرد في تأدية دكره لمتأثير عمى 
، فإذا l’apparence et la manièreالجميكر، أما مككنات الكاجية الشخصية فيي المظير كالمنيج 

أم بالمؤشرات الثقافية  ركانت رسالة الفرد تتعمؽ بالكضع االجتماعي فالتفاعؿ يرتبط حينئذ بالمظي
، أما المتعمقة بالدكر المنسب إلى المتفاعؿ ) المأزر بالنسبة إلى الطبيب، كالحاسكب بالنسبة لمميندس...(

المنيج فيك مفيـك يكظفو غكفماف لكي يحدد بكاسطتو المؤشرات السمككية لمدكر الذم يعتـز الفاعؿ تأديتو، 
كضعية تفاعمية تكحي بإستعداد الفاعؿ لمتحكـ في الحكار فمثبل األسمكب اليجكمي أك العجرفة في 

 كقيادتو، بينما ييعطي سمكؾ اليدكء كالتكاضع، إنطباع بأف الفاعؿ مقبؿ عمى اإلنسحاب أك االنقياد.

ليبيف كيؼ يمكف لمفرد أداء أدكاره حسب كضعية  الواجية االجتماعية يستخدـ غكفماف مفيـك      
ات الكاجية االجتماعية ال سيما الديككر كالمظير، كالتي تختمؼ مف كضعية التفاعؿ، بمجرد تكفر مككن

تفاعؿ إلى أخرل، لتيمًكنو مف أداء أدكار مختمفة، حيث أف تأدية الدكر تتطمب مف الفاعؿ في كؿ األحكاؿ 
التخمي عف بعض مف جكانب شخصيتو الحقيقية مقابؿ إنجاح كضعية التفاعؿ كاإلنخراط السمس في 

ف ىذه "التضحية" التتـ بدكف صعكبة كجيد ك  المجتمع، عض مف التضحية، فمحاكلة بمكغ درجة عالية بكا 
غفاؿ جكانب أخرل ىي ما يسميو  بالتحقيق الدرامي مف التحكـ في التعبير إلظيار مبلمح  دكر معيف كا 

 .1أم عممية التطبيع لتشخيص األدكار التي ينتظرىا منا المجتمع لمدور

كالكاقع أف أسمكب تشخيص األدكار لتقديـ الذات يستمر عبر ميكانيزمات أخرل تعمؿ ألجؿ نفس        
ضفاء صبغة  ممية إظيار أكبر قدر مف المثاليةكىي ع تحقيق المثالية الغرض، كمنيا القيـ السائدة عمى كا 
ر االمتثاؿ لممعايير في مقابؿ إخفاء كؿ ما يتناقض مع ىذه القيـ، فيتمسؾ االفراد بإظيا تعبيرات الفرد

ف تطمب ذلؾ بذؿ مجيكدات كبيرة تضحيات أك قياميـ خفية بتدابير تتناقض الكبعض  بؿ المقبكلة حتى كا 
 مع القيـ ذاتيا. 

                                                             
1
 Erwing goffman, la mise en scène de la vie quotidienne, A- la présentation de soi, p38. 
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 االطار التفاعمي لدى غوفمان 3.4.1     

األفراد إدراؾ يكشؼ كجيات النظر السائدة، ك  تحديديقارب غكفماف األطر مف الناحية االجتماعية ل      
مجتمعية كالمؤثرات السياسية، الثقافة كالركابط االجتماعية كما إلى النضاالت ال ثؿلديناميكية المجتمع م

 فعاليـ. ألتنظيـ لتجربة االفراد كتكجيو ىي بمثابة ، فايطر غكفماف ذلؾ مف خبلؿ كسائؿ اإلعبلـ
Essay on the Organization of  Frame Analysis: Anيذكر غكفماف في مقالو "تحميؿ اإلطار:        

Experience أف األطر عبارة عف "مخططات لمتفسير" تيستخدـ  1974" الذم نيشر ألكؿ مرة في عاـ ،
إلعطاء معنى لؤلحداث المختمفة التي تقع في البيئة المباشرة لؤلفراد، فيتـ بناء المعنى مف خبلؿ 

ية باستخداـ ما يسميو غكفماف "اإلطار التفاعمي التفاعبلت بيف األفراد الذيف يدخمكف في ىذه العمم
)سكاء المباشر أك ما تفاعؿ  بعد تعرض الفرد الى عممية تفاكتوبدرجات م نو أف يتعدؿاألكلي"، كالذم يمك

 يميز غكفماف إطاريف لتحميؿ التفاعبلت:بعد تعرضو "لئلطار التفاعمي الثانكم"، إذ أم الكسيط(، 
 كىك الرصيد المعرفي كالخبرة االجتماعية، ككذا المعارؼ المرجعية: التفاعمي االولي اإلطار 

 المتراكمة لدل االفراد مف خبلؿ التجربة اليكمية. 
 كىك تجربة الفرد اآلنية كالتي تتـ داخؿ الحدث الراىف )مكضكعاالطار التفاعمي الثانوي : 

أمامو لحظة التفاعؿ، كيقكؿ  التحميؿ( متشبعا بجميع معطيات محيطو، الذم يحتضف األحداث المتداكلة
غكفماف أف التمييز بيف اإلطاريف يسمح بتحديد العناصر التي يتعامؿ معيا المستخدـ خبلؿ عممية 

نظاميا االجتماعي(، إف تحميؿ كبلىما يمنحنا معمكمات  –الييكؿ التنظيمي  –التفاعؿ )سياؽ الرسالة 
 . 1األطر تمؾ عف مدل إنخراطو داخؿ

فماف أف األفراد يقكمكف بتصرفات مشتركة حياؿ األحداث اليكمية يحافظكف بيا عمى كقد الحظ غك      
ىدفيا اإلبقاء  خفية غير معمنة أثناء تفاعبلتيـ ، كذلؾ بتبني سمككاتيةالمجتمعالحياة إنسجاـ سيركرة 

األخير في تكمف أىمية ىذا ، ك عمى تكازف العبلقات اليكمية كىك ما يسميو بتكازف الكضعيات التفاعمية
الحفاظ عمى قيمة الفاعؿ كتثميف كجكده اإلجتماعي ما داـ  يحتـر القكاعد المتفؽ عمييا، فيك بذلؾ يعمؿ 

خؿ بالكضعية عمى الحفاظ عمى كاجيتو االجتماعية قبؿ أف يحفظ تماسؾ النظاـ المعيارم، أما مف يي 
مما يجعمو يمجأ أحيانا إلى استدراؾ  ،اعيةفقداف كاجيتو االجتمبيتسبب فيك  تمؾ المعايير متجاكزاالتفاعمية 

                                                             
1 Christophe Duret, les cadres de l’expérience vidéo ludique et la distribution des ressources 

attentionnelles dans les jeux de rôle en ligne : une alternative à la notion d’immersion, in : Revista 

contracampo, v .29, n.1, ed.abril ano 2014, Niterioi : Comtracampo, 2014, Pags : 84-108 
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تمؾ الكضعية كتعديميا عف طريؽ ميكانيزمات معينة قاـ غكفماف برصدىا كجدكلتيا فيما أسماه بإدارة 
 االنطباعات. 

 االنطباعات إدارة 4.4.1    

يمجأ األفراد غالبا إلى تعديؿ سمككاتيـ بمجرد أف يقكمكا بخرؽ النظاـ المعيارم، إذ أف اإلخبلؿ      
بالكضعيات التفاعمية ييفقد المتفاعؿ كاجيتو االجتماعية كيضفي عميو ضغطا نفسيا غير معمف، ما يجعمو 

ضا، كىي عبارة عف تصرفات يمجأ إلى تدبيرات مف شأنيا إعادة االستقرار إلى نفسيتو كالى النظاـ أي
طارئة يحاكؿ المتفاعؿ مف خبلليا إستعادة كاجيتو كالتخمص مف ضغط الكضعية التفاعمية الجديدة، عف 

تقنيات التحكـ في ب -La mise en scène de la vie quotidienneفي كتابو  -طريؽ ما يسميو غكفماف 
 كتقنيات الحماية.االنطباعات ك ىي تقنيات اإلصبلح، تقنيات الدفاع، 

ىي االفعاؿ التي يتبناىا المتفاعؿ "المذنب" لمحاكلة إنقاذ كضعية تفاعمية ما كتجنب تقنيات اإلصالح:  
عكاقبيا، حيث أف كظيفة فعؿ االصبلح ىك تغيير المعنى الذم أعطاه اآلخركف لفعؿ أحدىـ بتحكيمو مف 

 :1طريؽ ثبلثة أنكاع مف السمككات فعؿ مسيئ إلى فعؿ مقبكؿ اجتماعيا، كتتـ ىذه العممية عف

 justificationsالتبريرات  - أ

كجية تبياف الفاعؿ ىي عممية إنتاج الحجج التي مف شأنيا أف تعيد الشرعية لفعؿ ما، أم محاكلة      
كقد يحدث ذلؾ عف طريؽ إما إنكار الكقائع ك تقديـ تأكيؿ بديؿ ليا، أك نظره ازاء الفعؿ الذم قاـ بو، 

 ا ثـ تقديـ تفسيرات أك أسباب مف شأنيا تمطيؼ الفعؿ كالحد مف كقعو.االعتراؼ بي
كيشير غكفماف أنو كمما عكؼ الفاعؿ عمى تبرير فعمو، كمما أكد أنو ليس مف طبائعو األخبلقية كعمى 

 خبلقية في أعيف اآلخريف. نظير ذلؾ كمما أكد مسؤكليتو في حدكث الفعؿ كمما ارتبط فعمو بطبيعتو األ

 (excuses) اإلعتذار - ب

يشير غكفماف إلى أف فعؿ االعتذار يطرح عدة عناصر حيث الفعؿ الذم بكاسطتو يتـ تبرئة الذمة،     
في نفس الكقت، فيك تعبير عف إحراج كحزف، إنكار لمذات المذنبة، تقبؿ العقكبة كاإللتزاـ باإلستقامة 

 عف قيمتو األخبلقية. ادفاعفو فعمو أم أف الفاعؿ يعترؼ بخرقو لمقانكف المتكاضع عميو، كيسمستقببل، 
                                                             
1
 Erwing goffman, la mise en scène de la vie quotidienne :2- les relation en public, paris :les éditions 

de minuit, 1973,p.113 . 
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 (prièreالرجاء أك الطمب ) -ت

اآلخر مكافقتو ألف تينتيؾ حقكقو، كأف يرجك شخص ما مف اآلخر أف الطرؼ مف الفاعؿ كىك طمب     
يأخذ مكانو في طابكر انتظار، إذ ييظير الفاعؿ ىنا كعيو بطبيعة طمبو المقتحمة لحؽ اآلخر، يشير 

الذم ييقدـ عمى فعؿ الرجاء في كضعية تفاعمية ما، إنما ىك يعمف إنتماءه المطمؽ غكفماف أف الشخص 
الميعتًرفة، مقابؿ خمؽ  إلى نظاـ العدالة القائـ، بؿ كيقر ليا بالعقكبة المسبقة، فيك في حالة نكراف لمذات

 .1ذات جديدة تجدد عبلقتيا بالنظاـ االخبلقي كتؤكد أنيا لـ تتغير

 ماية تقنيات الدفاع والح

تقـك عمى تضافر جيكد الجماعة لمحفاظ عمى قكاعد التفاعؿ كبالتالي االلتزاـ بالقكاعد األخبلقية       
المتكاضع عمييا، كذلؾ عف طريؽ تقديـ سند لحظي لمعضك الذم يكجد في الكضعية التفاعمية، كأف 

داف كاجيتو كبالتالي يتغاضى الجميكر عف فضح كضعية ال تتماشى مع قكاعد الجماعة، لتحميو مف فق
. كقد يتعيف عمى بمبدأ الدفاعتعريض الجماعة الراعية لممعايير إلى نفس المخاطرة، كىذا ما يسمى 

الفاعؿ أف يتأكد مف سبلمة ما ييقًدـ عميو مف نية الدخكؿ في تفاعؿ ك ذلؾ باستبصار استعداد اآلخر 
ؤكف لو الدخكؿ في كضعية تفاعؿ داخؿ لتقبمو قبؿ تنفيذ السمكؾ، كأف يحس بأف أعضاء الجماعة ييي

عمى  يحافظكف بومشترؾ الشعكرم ، كىك سمكؾ بتقنية الحمايةجماعتيـ، كىذا ما يسميو غكفماف 
 التفاعمية لمجمكعة التفاعؿ.المعايير 

    قيموال االجتماعيةالمعايير  2.1

تفسير كضعيات التفاعؿ كفؽ العبلقة التي تربط الفاعميف بالنظاـ االجتماعي،  ارفينغ غكفماف يحاكؿ 
حيث ينطمؽ في تفسيره لمسمككات التفاعمية مف فكرة أف سمكؾ الفرد ال يجد جذكره في عمؽ شخصيتو 

كالضكابط بقدر ما يستميمو مف النظاـ االجتماعي الذم يتفاعؿ فيو، فيرتبط سمككو ارتباطا كثيقا بالقكاعد 
   ال سيما منظكمة القيـ كالمعايير الخاصة بو.  لتي تيسير المجمكعة لحظة التفاعؿاالجتماعية ا

 
   

                                                             
1
 Goffman, la mise en scène de la vie quotidienne :2- les relation en public,  p140. 
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  االجتماعية المعايير 1.2.1     
المقياس المرجعي )الكزف، النمكذج، القاعدة، المبدأ( الذم ؼ المكسكعة العربية المعيار عمى أنو تعرً       

ييصٌنؼ فرديناند ك  األشياء، المادية كالمعنكية كاألفكار كاألفعاؿ لتيختبر بو كتسٌكل عميوتيقارف بو األشياء 
ىي: معايير مجمكعات ثبلثة  داخؿعالـ االجتماع األلماني المعايير االجتماعية  F.Toennis  تكنيس

المعايير القانكنية كالمعايير األخبلقية، ممٌيزان بيف المعايير المكتكبة كغير المكتكبة، كمبرزان  ،النظاـ العاـ
كيتحقؽ االمتثاؿ لممعايير االجتماعية عبر نكعيف مف اآلليات: األكؿ دكرىا في تككيف اإلرادة الجماعية، 

أنيا نابعة مف ذكاتيـ كتخدـ ىك عمميات استبطاف األفراد ليا مف خبلؿ التنشئة االجتماعية كشعكرىـ 
مصالحيـ، كالثاني ىك كضع المجتمع لنظاـ جزاءات )الثكاب كالعقاب( يكافئ الممتزميف بمعاييره كيحٌفزىـ 

 1عمى احتراميا كيعاقب الخارجيف عمييا كالمنحرفيف عف تعميمو
أك مقياس أك قاعدة، تككيف فرضي معناه ميزاف " أنو عمى االجتماعي المعيار يعرؼ زىراف حامد أما      

السمكؾ االجتماعي النمكذجي أك المثالي ىك أك إطار مرجعي لمخبرة كاإلدراؾ كاالتجاىات االجتماعية، ك 
، بمعنى جممة الضكابط، كالدليؿ السمككي 2بقبكؿ اجتماعي دكف رفض أك نقد" كيحضى الذم يتكرر

 المتداكؿ كالمقبكؿ داخؿ مجمكعة ما.
 

 لغوفمان التفاعمية المعايير  2.2.1      

يقارب غكفماف ميكانيزمات اشتغاؿ المعايير االجتماعية بتشريح الكضعيات التفاعمية عف قرب مف        
أجؿ استنباط المعايير التفاعمية، فيقـك بالتركيز عمى الخصائص المميزة لممعايير االجتماعية، كىي الثكاب 

ابؿ االجتماعي، إذ أف العقكبة ىي المقابؿ السمبي الذم "دليؿ سمككي يرافقو المقكالعقاب، إذ يقكؿ أنيا 
يبلقيو الفرد بعد قيامو بتجاكز لممعايير، أما الجزاء فيك المقابؿ االيجابي الذم ييكافأ بو كؿ مف يمتثؿ 
لممعايير، كىي قكاعد يتكاضع عمييا األفراد لمحفاظ عمى تجانس سمككاتيـ كمطابقتيا لتكقعات المجتمع، 

، بمعنى 3تعكس مكاقفنا إتجاه القيـ العميا"ات كما نبكح بو لآلخر عف ذكاتيا ك السمككك  عباراتتضبط الفيي 
أنو ما يفعمو الفرد بمعايير التفاعؿ ىك تعبير عف مكقفو إتجاه إحدل القيـ، حيث أف احتراـ المعايير يككف 

نما يعززىا كيد ينقضياعف طريؽ تطبيؽ ما تكحي بو القيـ مف تصرؼ سميـ ال  عميا، بؿ كيمتـز بالدفاع كا 

                                                             
 http://arab-ency.com.sy/detail/10400،  18/08/2019المكسكعة العربية، أطمع عميو في   1
  112، ص1984، القاىرة: عالـ الكتب، 5حامد عبد السبلـ زىراف، عمـ النفس االجتماعي، ط  2

3
 Erwing goffman, la mise en scène de la vie quotidienne :2- les relation en public, (G. Erwing), p101. 



 االطار إٌظزٌ
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كىذا التصرؼ يجعؿ المتفاعؿ في تناغـ مع محيطو كيحضى بالقبكؿ االجتماعي جزاء مساىمتو في  عنيا
 الحفاظ عمى تكازف النظاـ.

 عمى أنيا بناءات معرفيةالمعايير التي يفرضيا اإلطار التفاعمي ينظر عمماء االجتماع الى        
تجاىؿ لتمؾ  كلذلؾ ييعتبر كؿاجتماعية سابقة لؤلفراد، تقيد تفاعبلتيـ مف خبلؿ طبيعتيا القيرية، 

المرتبط ليس فقط بضكابط الكضعية التفاعمية في بعدىا  إخبلؿ بالنظاـ التفاعمي المعطيات
نما أيضا بالمعايير المتعمقة باإلطار  حالة ما إذا لـ  ففي ،1لممجتمعالسكسيكثقافي الميكركسكسيكلكجي، كا 

يصدر عنو التصرؼ المتكقىع في كضعية تفاعمية معينة، كقاـ بإظيار تصرؼ يتناقض كالسمكؾ السائد 
فإنو يفقد كاجيتو كيجمب لنفسو عقكبات مضمرة مثؿ التجاىؿ، الرفض، االقصاء، أك االزدراء مف قبؿ 

ف الحفاظ عمى المجتمع، إذ أف عدـ احترامو لمنظاـ المعيارم يعكس عدـ احترامو لم قيـ االجتماعية، كا 
النظاـ القائـ يستدعي تجاكب األفراد مع أسباب إستقراره، كال يتأتى ذلؾ ليـ إال بعد استيعابيـ لرىانات 
التعامؿ مع المعايير، فيي تعمؿ كميعًدالت لتنظيـ تفاعبلت االفراد كتحافظ عمى النظاـ التفاعمي كاستقراره 

يسعى كؿ منيـ لمحفاظ عميو، ضمانا إلنسجامو مع النظاـ فلسمككاتيـ،  في كعييـ، فبالرغـ مف تقييده
 السائد بغض النظر عف ماىية ىذا االخير.

 فتكافيء كالثكاب، العقاب آليتي طريؽ عف األفراد سمككات تضبط االجتماعية المعايير كانت إذا      
قصائيـ بنبذىـ المتجاكزيف تعاقب بينما شأنيـ مف كتيعمي المنسجميف  القيـ فإف ،مكاقفيـ عمى دامكا ما كا 

 بالرضى الشعكر قصد بيا كالتحمي تبنييا إلى ما مجتمع أفراد يتكؽ التي الميثمى االعتبارات تمؾ ىي
 المجتمع داخؿ استمراريتيا أف حيث المجتمع ألفراد الفعمي كنفعيا صبلحيا عف النظر بغض ءكاالنتما
  المعايير(. )ىاكجكد عمى تحافظ التي قكاعدالب إلتزاميـ بفعؿ ترتبط

 القيم االجتماعية 3.2.1

تيعرؼ القيـ بأنيا تمؾ البناءات المعرفية التي يكتسبيا الفرد خبلؿ تنشئتو االجتماعية، كىي        
المعارؼ التي تكحي لمفرد بمبادئ الصكاب كالخطأ ككذا ما ىك أمثؿ مف أجؿ تأطير خياراتو في الحياة، 

خاصة قيـ عات معينة أك كتكجيو رؤيتو لمحيطو كأفقو اإلجتماعي، كقد تككف القيـ ممكا لؤلفراد أك جما
 باالنسانية جمعاء.

                                                             
1
 Céline Bonicco-Donato. Que nous apprend l’interactionnisme des normes ? Une approche philosophique de 

l’interactionnisme symbolique et de l’interactionnisme réaliste. Jeuland, Emmanuel;Picavet, Emmanuel. 

Interactionnisme et norme, IRJS éditions, p. 61-76, 2015, 978-2-919211-51-7.hal-01625607 
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كؿ ما لو شأك في التصكر كفي الفعؿ كييعرؼ الفيمسكؼ العربي المعاصر عادؿ العكا القيمة بأنيا "      
تقـك عمى ك ية تمثؿ الكماؿ كالفاعمية كالجدارة كالثقؿ كالقدرة، ، أم كؿ فكرة مكجً 1لدل األفراد كالجماعات"

يضيؼ أنيا " التصكر الفكرم المتصؿ أشد االتصاؿ بالفعؿ، كما ك أساس تفضيمي بيف امكانيات عدة، 
ختيار، كنحف ما أف نتخذ قرارا بتفضيؿ إمكاف عمى إمكاف حتى يتـ صنع  الفعؿ الكاعي إال استبصار كا 

غكب فيو عمى المستكل العاـ ، أم أف القيمة تحمؿ مفيـك المر 2الفكر، أم صنع اختيار القيمة كتحديدىا"
كىي متعمقة باالختيار الشخصي لمفرد، فبالرغـ مف ككف القيـ تينشد ما ىك أقـك كأمثؿ، تضؿ خيارا 
شخصيا يفاضؿ الفرد بينيا بما يناسب تكجيو كتكازنو النفسي كاالجتماعي، حيث يقكؿ عالـ النفس 

تصكرات مف شأنيا أف تفضي إلى سمكؾ القيـ ىي "  أف Rokeach Milton رككيش ميمتكفاالمريكي 
تفضيمي، كما أنيا تعتبر بمثابة معايير لبلختيار مف بيف البدائؿ السمككية المتاحة لمفرد في مكقؼ ما، 

يمكف . 3كمف ثـ فاف احتضاف الفرد لقيـ معينة يعني تكقع ممارستو ألنشطة سمككية تتسؽ مع تمؾ القيـ"
ا النظر الييا عمى المستكل الجماعي، كالفئات كالجماعات ذات تحميؿ القيـ كظاىرة فردية كما يمكنن

نما تختمؼ مف  الخصكصيات الثقافية، الجغرافية كاإلثنية، فالقيـ ليست معطيات مكحدة بيف البشر كا 
مجتمع إلى آخر بنفس الشكؿ الذم يميز االفراد عف بعضيـ، فكما تكجو القيـ الخيارات الفردية فيي تكجو 

كيمكف الجماعية، كذلؾ بإقرار ما ينبغي أف يسمك اليو سمكؾ االفراد داخؿ مجتمعاتيـ، كذلؾ الخيارات 
ا كصؼ مجتمع أك حزب سياسي أك منطقة بأنيا تمتمؾ قيـ محافظة أك ليبرالية، أك قيـ تقميدية أك  أيضن

       .4تقدمية، كقيـ دينية أك عممانية، كما إلى ذلؾ

عايير كجدانية فكرية يعتقد بيا األفراد، كبمكجبيا يتعاممكف مع األشياء كيعرفيا سميح أبك مغمي بأنيا م     
كقد تختمؼ القيـ مف فرد إلى آخر، فما يعتبره أحدىـ قيمة قد ال يعتبره غيره كذلؾ، ، 5بالقبكؿ أك الرفض

فيي مسألة تفضيؿ ترجع إلى اختيار الفرد، ك ينطبؽ ذلؾ عمى الجماعات فيي تتبنى كتتكاضع عمى عدد 

                                                             
 .42، ص1986دار طبلس،  :كا، العمدة في فمسفة القيـ، دمشؽالععادؿ   1
 .44المرجع، صنفس   2
 .4103خًٍُ عثذ اٌزدّٓ ٌّعاَطح0 عٍُ إٌفض االجتّاع0ٍ عّاْ: دار اٌفىز0   3

4
 James Wright (2015), "Values, Psychology of", International Encyclopedia of the Social & Behavioral 

Sciences, Issue 25, Folder 1, Page 36-40.  

 
5

 2020\03\21، اطمع عميو 2002 ،سميح أبك مغمي كآخركف التنشئة االجتماعية لمطفؿ األردف، دار البازكرم العممية لمنشر كالتكزيع 

،https://www.alukah.net/social/0/135603/#ixzz6HJXR9fv0  
 

https://www.alukah.net/social/0/135603/#ixzz6HJXR9fv0
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كقد أشار ىايدغر إلى أف تطكر مفيـك القيمة قد ارتبط مف القيـ تحفظ استقرارىا كتماسؾ أعضاءىا، 
 : متعددة بمساىمات المفكريف عبر العصكر، حيث ساىمكا في بمكرة كتصنيؼ القيـ حسب معايير 

ار الحسـ في كىي المتعمقة برغبة االنساف كما يفضمو مف قيـ دكف أخرل، فيرجع إليو قر  القيم الذاتية:
أف القيـ ذاتية نسبية تكمف قكتيا في قدرة  في ىذا الشأف قيمية الشيء مف عدميا، ك يؤكد تكماس داكاف

 االنساف عمى إقناع اآلخريف بشرعيتيا. 

 :تبني فكرتيا عمى أف مصدر القيـ أساسو الحدس كاف المعرفة الحسية ىي ما  القيم الموضوعية
ؿ ماكس شيمر أف تقييمنا لمقيـ يشبو تقييمنا لؤللكاف، أم أنيا يممي عمينا الخطأ كالصكاب فيقك 

ليست نتاج ذىني بؿ معرفة ركحية، حدسية، كجدانية، كذىب إلى تصنيفيا إلى قيـ مستحسنة 
 كغير مستحسنة، القيـ الحيكية كالركحية ك كذا القيـ المقدسة.

 عقمي بمجيكد الفرد ينتجيا التي االفكار جممة أم بالعقؿ، تتعمؽ التي القيـ كىي المعرفية: القيم 
 حؿ عممية الذكاء، التفكير، المغة، الذاكرة، تكظؼ التي الذىنية العمميات طريؽ عف مستقؿ

تخاذ المشكبلت    العقمي. االبداع كتستدعي تشجع التي المعتقدات كىي القرارات، كا 

لتي ظمت تتعقب مسار الفكر االكسيكلكجي )فمسفة القيـ(، تمحكرت حكؿ مصدر أما اإلشكالية ا       
أصكليا إلى الفمسفة العقمية، إذ قسـ ارسطك  اليكناني  ايرجعتففي العصر  كأحقية قيـ عمى أخرل، القيمة

ليية القيمة إلى الحسف كالقبيح، فمف الحسف، النافع كالجميؿ كالممتع، ثـ في العصر الكسيط إلى القكل اإل
ؤمف بو االنساف ما ي عمى كتقـك بالركح كالسمك النفس بتيذيب تيعنى قيـ مصدر السماء فأضحتالخالصة، 

نمكذج عقائدم كسمككي  لو يقدـ الديف حيث لديو، عقيدتو ىي مصدر القيـكأضحت  كما يتبعو مف ديف
يمييا العصر الحديث مع رؤيتو لمكجكد، ك  ومتكامؿ قائـ عمى عدد مف الميثؿ مف شأنيا تكجيو سمككات

جدارة أف ديكارت الذم اعتبر أف القيمة نتاج لمذات المفكرة  )الككجيتك(، ثـ كانط كىيجؿ المذاف إعتىبرا 
 االنساف،اإلنساف كأىميتو تمثبلف معيار القيمة كاألخبلؽ كأف القيمة األخبلقية ىي قيمة عقمية كمية مصدرىا 

ال كجكد لمقيـ دكف دعـ سمطكم إذ يقكؿ الفيمسكؼ نيتشو أف القيـ  وأنب التيار النيمي أك العدمي يرل بينما
أساس ثابت  نو المف يدعكف أ كىـ غير ثابتة كىي متغيرة حسب اسباب كجكدىا كاستمرارىا فيناؾ السببيكف

مف أجؿ مصالح كحسابات  يقكلكف بكجكدىاالنفعيكف كذلؾ ليا كىي نتاج البيكلكجيا كاالقتصاد كاإلجتماع، ك 
  .دية.ما
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     االسالمية العربية الثقافة في القيم 4.2.1
رصيد معرفي كفمسفي قائـ عمى أسس كقيـ يستقييا مف القرآف كالسنة النبكية المجتمع العربي يممؾ      

َأْقَوُم" "َىَذا اْلُقْرآَن َيْيِدي ِلمَِّتي ِىَي بشكؿ أساسي، حيث ترد كممة القيـ في اآليات القرآنية بأشكاؿ عدة؛ 
" بمعنى  ،(9)االسراء: ـ الشيء في لساف العرب يعني ىذبو كصححو كأصمحو، كردت كممة "أقـك فقكى

تيصمح األكضاع الكاردة في سياؽ اآلية كتعيدىا إلى طريقيا األمثؿ الذم يرتضيو اهلل تعالى، ك كردت 
يقدـ لساف العرب  إذ(، 43يِن اْلَقي ِم" )الروم:َفَأِقْم َوْجَيَك ِلمد  في مكاضع عدة مثؿ اآلية : " الدين الَقّيمكممة 

كسائس األمر، فتشير إلى كصؼ القيادة كالسيادة، أم الميكجو القائد اآلمر  السيِّدي، بكصفيا كممة القىٌيـ
الناىي، فكصؼ الديف بالقيـ ييضفي عميو صفة تبياف الطريؽ إذ قيؿ أيضا أف القىٌيـ ىك المستقيـ، كيقصد 

ـبو ديف  لؤلمكر. فجيؿ اإلشارات في كتاب القرآف تشير إلى أف القيمة  إبراىيـ الخميؿ، كقيؿ: الثابت المقكِّ
 مف الفضيمة كالسمك كالمثالية كاإلستقامة، كىي مرغكبة كمنشكدة.  

ميتديا  ما شيء عمى اإلنساف يصدره بأنيا "حكـ اإلسبلمية القيـ الشحات كعٌرؼ الكاتب أحمد       
، 1السمكؾ" مف عنو كالمرغكب فيو محددا المرغكب الشرع التي إرتضاىا المبادئ كالمعايير فم بمجمكعة

 القيـ بيا يقصدكف فالمطمقة نسبية، كقيـ مطمقة قيـ إلى العربية الثقافة ضمف الباحثكف بعض يصنؼبينما 
 كالعدؿ، كالحؽ، الخير كقيمة ثقافاتيـ بمختمؼ البشر جميع بيف اتفاقي طابع ليا كالتي االنسانية

 رؤية غرار عمى غيرىا دكف اجتماعية فئات أك بمجتمعات الخاصة تمؾ فيي النسبية أما كاإلحساف،
 مثؿ فرعية مشتقة كقيـ رئيسية، حاكمة عميا قيـ إلى بعضيـ كيصنفيا ،االجتماعي المذىب أصحاب
 .2كالكفاء كالعفك كالصبر كالبر الحياء،
 منيا كؿ تبنت مختمفة، دينية كتيارات كطائفية مذىبية جماعات ياالسبلم التاريخ عرؼ كقد       

 كدعـ تعزيز داخميا كيتـ المكجكدة، رؽالفً  مف غيرىا عف يميزىا تنظيمي كطابع كفكرية فمسفية خصكصية
 عمييا ينشؤكف لؤلفراد اليكياتية البنية مف جزءا تصبح ألف الخصكصيات ىذه دفع لدرجة األفكار كتقكية

 ىذه داخؿ ذاتيا بحد قائمة قيـ إلى األفكار ىذه تتحكؿ أف يحدث كقد اإلختيار، طريؽ عف يكتسبكنيا أك
 يعزز مما بمعتقداتيا تمسكيا مدل عمى يتكقؼ بقاؤىا كأضحى بينيا، فيما الصراع احتدـ كمما الجماعات

                                                             
 20، ص1988أحمد الشحات، الصراع القيمي لدل الشباب كمكاجيتو مف منظكر التربية اإلسبلمية، القاىرة: دار الفكر العربي،   1
 كالعربية اإلسبلمية الدراسات كمية الحميد، القيـ بيف النسبية ك الثبات: دراسة في المصادر ك النتائج، اإلسكندرية: حكلية عبد حامد نجدم محمد  2

 369، ص36، عدد 3مجمد لمبنات
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 جيكد بتضافر ترتقي أف الجماعة لخصكصية يمكف كىكذا القداسة صبغة ياعمي كيضفي المعتقدات ىذه
 الكالء مفيكمي عمى معتقدىا تبني التي السمفية الجماعات نظاـ غرار عمى القيمة مصاؼ إلى عناصرىا
 كالتبعية المكدة إظيار بالكالء يقصد ك المعاصرة، السمفية العقيدة في القيـ مصاؼ اينًزال كالمذاف كالبراء،
 طريؽ في ىك عداه ما ككؿ األكحد الحؽ طريؽ عمى بإعتبارىـ النيج نفس يتبعكف لمف المطمؽ كالدعـ
  عندىـ. البراء مفيـك كىك عقيدتو كانت ميما معاداتو تكجب الظبلؿ

 
  االبوي والنظام القيم 5.2.1     
 يمارسيا مطمقة سمطة األب يممؾ حيث الدـ، قرابة عمى يرتكز اجتماعي نمط األبكم النظاـ يعتبر      
متثاليـ تبعيتيـ مقابؿ في كالتدبير كالتسيير اإلنتاج مصدر فيك كأبناء زكجة مف عائمتو أفراد عمى  لو، كا 
 كالعشائر القبائؿ مثؿ المجتمعات بعض سير تطبع ذىنية إلى أسرم نظاـ مف المفيـك تحكؿ كقد

دارة كالجماعات  "األب" مكاصفات عميو تيضفى المطمقة، الحاكـ لسيطرة خاضع الشعب يككف أيف الدكؿ كا 
بنية اجتماعية يعرفو الباحث الكاتب ابراىيـ الحيدرم عمى أنو "ك  "األبناء"، بمثابة لشعبا أفراد كيككف

كسيككلكجية متميزة تطبع العائمة كالقبيمة كالسمطة كالمجتمع كتككف عبلقة ىرمية تراتبية تقـك عمى التسمط 
المراحؿ  كالخضكع...، كىك ناتج عف شركط كظركؼ تاريخية كاجتماعية كثقافية كعبر سمسمة مف

التاريخية كالتشكيبلت االجتماعية كاالقتصادية المترابطة.... فيما بينيا حيث ترتبط كؿ مرحمة منيا بمرحمة 
  1ث"انتقالية تسبقيا حتى تصؿ الى مرحمة النظاـ "األبكم الحدي

 عبلقة مكسع نطاؽ عمى أك باالبناء االب عبلقة تديراف أساسيتيف قاعدتيف عمى االبكم النظاـ يقـك     
 لمطرؼ البد األبكم النظاـ إدارة أجؿ فمف كالخضكع، التسمط كىما بالتابعيف، القائد أك بالمحكـك الحاكـ

 كحماية رضى عمى الحصكؿ ابؿمق )القائد( األقكل لمطرؼ تبعيتو ك خضكعو ييظير أف )التابع( األضعؼ
 لمجماعة الجماعي الكعي في مكسب السمكؾ ىذا كيعتبر االجتماعي، القبكؿ لو يجمب مما األخير ىذا
 داخؿ الفرد شأف مف تيعمي أخبلقية قيمة تعتبر ألكامره كالمثكؿ األب فطاعة القيـ، مصاؼ إلى يرقى

 فييبقي التفاعمي، استقرارىا في يساىـ أنو إذ داخميا ككعض بأىميتو كاالعتراؼ بالثناء تكافئو التي المجمكعة
  الحاكـ...الخ كالنظاـ كالعشيرة كالقبيمة العائمة سبلـ عمى بذلؾ

 

                                                             
1

 0 اطٍع عٍُه فٍ 001/4104 1660اٌثطزَزوٍ وتؼىًُ اٌؼخـُح اٌعزتُح0 اٌذىار اٌّتّذ0ْ عذد /اتزاهُُ اٌذُذر0ٌ إٌظاَ االتىٌ  

   04/14/4140  0.art.asp?aid=328342https://www.ahewar.org/debat/show  

https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=328342
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 التاريخية بالقكة المجتمع مؤسسات داخؿ ارساؤىا يتـ كالتي القسرم الطابع ذات العبلقة ىذه أف غير     

 الطرفيف بيف تبادؿ كأم كالتفاىـ الحكار تيمغي ك...الخ، كاالقتصادية كالفكرية كالجسمانية كاالجتماعية
 يمكف كما الفردية كالكفاءآت االبداعية القدرات كتثبيط كالخنكع الخكؼ األضعؼ الطرؼ لدل بذلؾ فيتكلد

 كتكاصؿ تراكـ نتيجة كالسمكؾ المفظ في كالعدائية بالعنؼ تتميز كصراعات مكاجيات ذلؾ عف تنتج أف
 نياية في الحيدرم فيؤكد األخيرة، ليذه التفكير أك لمتعبير سبيؿ دكف األخرل مىع القكل احدل تسمط
.ٌكشف عن وجهه االستبدادي القمعً وترسٌخه لقوة الموروث التقلٌدٌة ما سرعاف األبكم النظاـ أف تحميمو

1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 ، 20/06/2021، أطمع عميو في 2010مجمة ايبلؼ،  النظاـ االبكم كتأثيره عمى العائمة كالمجتمع كالسمطة، ابراىيـ الحيدرم،  1

https://elaph.com/Web/opinion/2010/10/607072.html      

https://elaph.com/Web/opinion/2010/10/607072.html
https://elaph.com/Web/opinion/2010/10/607072.html


 االطار إٌظزٌ
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 اليوية الرقميةو  االفتراضيالمبحث الثاني: التفاعل 

 االتصاؿ الرقميك االطار التكنكلكجي لمتفاعؿ 

 مكاقع التكاصؿ االجتماعي

 فيسبكؾ

 التفاعؿ االفتراضي

 التفاعمية

 ايقكنات التفاعؿ ككظائفيا التعبيرية
 

 ليوية االفتراضيةوا تقديم الذات: الثالثالمبحث 

 الذات االفتراضية

 اليكية

 تأثير النظاـ الثقافي في تككيف اليكية

 ختبلالت اليكيةإ

 اليكية الرقمية

 االسـ المستعار
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 االطار التكنولوجي لمتفاعل واالتصال الرقمي 1.2

 

تعتبر طبيعة الفضاء االتصالي ككسائمو عامبل مساىما بؿ كحاسما أحيانا في تككيف الرسالة، إذ          
يؤكد جممة مف الباحثيف المعاصريف عمى ضركرة مراعاة طبيعة الكسط التكنكلكجي الذم تجرم فيو 

نما ىي :" إف التقنية ليست مجرد حامؿ، كا   Anne Marie Paveauتقكؿ آف مارم بافك فالتفاعبلت، 
. أم أف التركيبة الكمية  لممحيط ليست خمفية ستاتيكية فحسب 1جزء مف بنية النظاـ البيئي لمخطاب"

في مجاؿ االتصاؿ  األبحاثكلى أ عماؿ جاؾ انيسأتعتبر ك كلكنيا تساىـ في البناء المعرفي لممستخدـ، 
كاف التي  لؤلشكاؿ المغكيةالتكنكلكجي الجديد في سنكات الثمانينات كالتسعينات مف خبلؿ دراستو 

، كاف بحاسكب مركزم متصؿ عف بعدكىك جياز  آنذاؾ  minitelيستخدميا مستخدمك جياز المينيتاؿ 
يسمح لمستخدميو بالتكاصؿ عف طريؽ الرسائؿ المكتكبة عبر الشاشة. إىتـ الحقا  بدراسة طبيعة 

 . بكاسطة الياتؼ المحمكؿ smsالتبادالت المغكية لمرسائؿ القصيرة 
في دراساتو األكلى ىذه التبادالت بالتفاعؿ الرقمي أك النص التفاعمي في إشارة إلى  انيسكصؼ       

أىمية نشاط االتصاؿ التبادلي، كقد برزت الحقا تسميات أخرل خاصة بعد اإلنتقاؿ إلى الطبعة الثانية 
الرقمية منيا  ( لشبكة األنترنت، لتأطير كتكصيؼ مجاؿ دراسة التبػػػػػػػػادالت2.0)كيب

 la communicationي ماالتصػاؿ.اإلعبلأك.،...La.communication.médiéeاالتصػػاؿ.الكسيػػطي
médiatisée  المغة السيبرية ،Cyberlanguage2، االتصاؿ االلكتركني...الخ.   

    (2.0كمف أجؿ تحديد مجاؿ الدراسة، عرؼ أنيس النشاط التفاعمي عمى الكيب االجتماعي )كيب      
كؿ مكتكب أينتج كنيشر يتمثؿ في باعتباره شكبل جديدا لمنص التقميدم، ك بػ "االتصاؿ الرقمي المكتكب"، 

كصفو باالتصاؿ اليجيف حيث أنو يقع بيف االتصاؿ  ك عمى شبكة االنترنت مف طرؼ المستخدميف،
الشفيي كالمكتكب فيك يممؾ مف خصائص االتصاؿ الشفيي مف حيث الفكرية، كتكاجد األطراؼ في نفس 
المكاف ، كيككف مشحكف بالعاطفة، كيممؾ مف جية أخرل خصائص النص الكتابي مف استخداـ لمحركؼ، 

                                                             
1  M.-A .Paveau., , “Environnement“, Technologies discursives [Carnet de recherche,mis en ligne 21 janvier 
2013,   http://technodiscours.hypotheses.org/?p=311,4106/14/44 َاطٍع عٍُه َى  
2Michel marcoccia, analyser la communication numérique écrite, paris ; Armand colin, 2016, p17 
 

http://technodiscours.hypotheses.org/?p=311
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إمكانية مقاطعة اآلخر، ال يممؾ ضماف كصكؿ الرسالة كال  (، عدـasynchronisationتزامف الرسائؿ) 
 كيصبح النص ممكا لممتمقي بعد نشره. االستجابة ليا ،

نو شكؿ مف أشكاؿ التبادؿ التكنكلكجي الذم يتعمؽ أ Michel marcocciaمارككشيا ميشيؿ  كيضيؼ     
 يشمؿال ، في حيف تكاصمي، كىك تبادؿ كتابي غرضو (02 الكيب)بالتفاعؿ بيف األشخاص ضمف شبكة 

 ) اإلعبلـ((، كالذم كاف ييتـ بالنشر01اإلعبلـ الرقمي الجماىيرم في طبعتو األكلى )الكيبىذا التعريؼ 
أكثر مف االتصاؿ. يتـ ىذا النكع مف االتصاؿ بكاسطة الحكامؿ اإللكتركنية، عف طريؽ إحدل التطبيقات 

 أيفأك نكادم أك دردشات، أك منصات مكاقع إجتماعية  التي تقترحيا شبكة االنترنت، مف بريد إلكتركني
 .1تككف التبادالت فردية أك جماعية

 
 مواقع التواصل االجتماعي 2.2    

مكاقع التكاصؿ االجتماعي عمى أنيا جممة الخدمات  Ziryeb MAROUFييعرؼ زرياب معركؼ      
)مينة، مدرسة، مؤسسة،  الشبكية التي تسمح بنسج ركابط بيف أشخاص يشترككف في خاصية ما

نادم...الخ(، ك ييقصد بيا تجمع ألشخاص أك مجمكعات يجمع بينيـ نفس االىتمامات أك المصالح عمى 
 .2شبكة افتراضية

، كتسمح لؤلفراد  3(2.0 فتعرفيا عمى أنيا خدمة تعتمد عمى )الكيبDana Boyd دانا بكيد   أما        
بالتكاصؿ بكاسطة الشبكة التكنكلكجية، بحيث تخمؽ فضاء اجتماعي اليكتفي فيو المستخدـ بإستيبلؾ 

 . كىي تتيح لؤلفراد جممة مف الخدمات االجتماعية:4المعمكمات بؿ يساىـ في انتاجيا أيضا

   إنشاء )بركفايؿ( عاـ أك محدكد 
  ؿإنشاء قائمة مستخدميف يتشارككف االتصا 
  مضاميف التي ينشرىا المستخدميفاالطبلع عمى 

                                                             
 .17ص Marcoccia  ،, analyser la communication numérique écrite المرجع السابؽ،  1

2 Zirieb MAROUF, les réseaux numériques d’entreprise; état des lieux et raisons 
d’agir,paris :l’harmattan,4100,p64 

3
( تئعطاء اٌّظتخذُِٓ ؿالدُاخ أوثز ِٓ دُث إضافح و تعذًَ و إٔتاج  1.0( عٓ )وَة.2.0َتُّش اٌجًُ اٌثأٍ ٌٍىَة )وَة    

 اٌّضآُِ  وتشوَذهُ تأٔظّح تفاعٍُح.
4Danah Boyd.(2008)Understanding Socio-TechnicalPhenomena in Web 2.0 Erea; Microsoft Research New 
Englend ; Combridge MA ; [online],  http://www.danah.org/papers/talks/MSR-NE-2008.html فٍ ٍُهع اطٍع 

07/6/4107  

 

http://www.danah.org/papers/talks/MSR-NE-2008.html
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تحديد مفيـك مكاقع التكاصؿ االجتماعي،  Boydك  Ellisonمباحثتاف كفي الكقت ذاتو يحاكؿ مقاؿ ل      
، فيشير مصطمح "شبكات التكاصؿ" إلى عممية  التعارؼ شبكات التكاصؿ""إذ يميز بيف "مكاقع التكاصؿ" ك

نشاء العبلقات بيف المستخدميف، كأنو ييتـ بالجانب العبلئقي لئلتصاؿ،  بينما مصطمح "مكاقع التكاصؿ"  كا 
فيك اشمؿ ك ال ييعىدي جانب العبلقات سكل جانبا فقط مف كاجية المنصة كمياـ المكقع، كتضيؼ الباحثتاف 

دؿ ، فبل ي1في تكسيع شبكة العبلقات  réseaux sociauxعمى أنو كبالرغـ مف دكر مكاقع التكاصؿ
رقمية بالمفيـك الشبكي، ذلؾ أف ىذه -التحدث المباشر عمى الخط بالضركرة عمى كجكد عبلقة اجتماعية

 المستخدـ. تكاصؿ يكاظب عمييا األخيرة تستكجب كتيرة

 نبذة تاريخية عن المواقع االجتماعية  3.2

 1997، قد كيجد عمى االنترنت في سنة sixdegreesتذكر الباحثتاف أنو ثمتو مكقعا كاف يدعى        
مكانية إقامة شبكة عبلقات مع مستخدميف آخريف لممكقع، نشاطو الرئيسي  يعتمد نظاـ البركفايبلت كا 
إيصاؿ الناس ببعضيـ ك قد نجح آنذاؾ في استقطاب مميكف مشترؾ، لكف سرعاف ما أفؿ نشاطو كتكقؼ 

لمشتركيف حيث اعترؼ بعضيـ انو لـ يعد لدييـ ما لعدـ ديناميكيتو ك الممؿ الذم اصاب ا 2000سنة 
يجتمعكف حكلو، الشيء الذم افقدىـ الرغبة في التكاصؿ، كقد تعايشت عدة مكاقع تكاصؿ خبلؿ تمؾ 

في سنة   livejournalالفترة، تعتمد فكرة تككيف شبكة عبلقات كصداقات حكؿ مكضكع االجتماع مثؿ 
األصدقاء المنتمكف لنفس الشبكة  االطبلع عمييا كتتبع  مكافكالذم كاف يعتبر كجريدة خاصة، بإ 1999

أخبار بعضيـ مع إمكانية إدارة الخصكصية، أك مكاقع أخرل اينشأت لغرض اقتصادم أك تجارم أك 
، كقد رصدت الباحثتاف في LinkedInميني، اختفت بعضيا كتحكلت أخرل إلى مكاقع تجارية مثؿ 

إلى غاية  1997ذا الشكؿ مف مكاقع التكاصؿ االجتماعي مف سنة مكقعا منذ أكؿ ظيكر لي 40اإلجماؿ 
 (عمى العالمية. facebook،2004(. ك ىك التاريخ الذم انفتح فيو فيسبكؾ )1،) انظر شكؿ 2006

                                                             
1
 Boyd, d. m.,& Ellison, N. B. (2007). Social network sites: Definition, history, and scholarship. Journal of 

Computer-Mediated Communication, 13(1), article 11,p4 

http://jcmc.indiana.edu/vol13/issue1/boyd.ellison.htm  ً07/6/4107اطلع علٌه ف  

 

http://jcmc.indiana.edu/vol13/issue1/boyd.ellison.htm
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   Facebook فيسبوك 4.2

يعتبر الفيسبكؾ شبكة تكاصؿ اجتماعية حديثة نسبيا، القت ركاجا كبيرا في جميع أنحاء العالـ  بيف        
 مميار مستخدـ  ناشط 1.86بػ  2016مختمؼ المجتمعات كالثقافات، حيث قدر عدد مستخدمييا في سنة 

ة مستخدميف لشبكة مميار مستخدـ لؤلنترنت، أم كاحد مف كؿ ثبلث 3.2بكؿ لغات العالـ، مف أصؿ  
 .20101مميكف مستخدـ في  600االنترنت يممؾ حسابا عمى شبكة فيسبكؾ، بعد أف كاف يىعدي أقؿ مف 

مواقع التواصل االجتماعي على الشبكة كرونولوجيا  – 1شكل   

D. boyd  and N.Ellison 
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مجمع الباحثيف  اتصالية تشغؿإف ىذه الكتيرة المتزايدة في نشاط كنمك المكقع جعمت منو ظاىرة       
عمى تأثيراتيا القريبة  شأنيا لمتعرؼفي  اث متكاصمةاألبحال تزاؿ ك الفكرية،  كمرجعياتيـبإختبلؼ ثقافاتيـ 

مف مجمكع  %43مميكف مشترؾ عمى مكقع الفيسبكؾ، أم  17. أما الجزائر فيي تىعيد 1كالبعيدة المدل
مف  2017مستخدمي االنترنت الجزائرييف يممككف حساب عميو، إحتؿ المكقع المرتبة الرابعة في صيؼ 

 .3حيث معدؿ حضكر المستخدـ الجزائرم، متقدما بذلؾ عمى اليكتكب كغكغؿ

في جامعة ىارفارد عمى يد أحد طمبة ىارفارد كىك مارؾ  2004فيفرم  الفيسبكؾ فيأينشأت شبكة        
كاف مف شأنيا في البداية أف تبني شبكة يتكاصؿ مف خبلليا الطمبة  أصدقاءه، كقدزككربيرغ ك ثبلثة مف 

سرعاف ك صكرىـ، مف التعارؼ فيما بينيـ عف طريؽ إنشاء حسابات ليـ يجعمكف عمييا  الجامعييف تمكنيـ
أخذت الشبكة  2006ما عرؼ المكقع نمكا سريعا منذ بداياتو،عمـ بعدىا عمى جميع الجامعات، كفي 

بشرط أف  شكبل عالميا بحيث منحت حؽ االشتراؾ المجاني كالمبسط لمجميكر في جميع أنحاء العالـ
 يككنكا مكصكليف بشبكة االنترنت.

( الكلكج l’internauteالمكقع مفتكح كمجاني عمى شبكة االنترنت، فبإمكاف مستخدمي االنترنت )       
تكفرة عمى الشبكة، ك زيارة حسابات المستخدميف المفتكحة عمى الفضاء إليو مف خبلؿ محركات البحث الم

العاـ، بشرط االشتراؾ ضمنو عف طريؽ إنشاء حساب خاص، بإتباع خطكات بسيطة لمتعريؼ بو رقميا 
كاجتماعيا. يعمؿ التطبيؽ عمى تكفير مساحة نشر لكؿ مستخدـ يرغب في االنضماـ إلى فيسبكؾ، لعرض  

مو، كتككيف صداقات كمجمكعات مفتكحة أك مغمقة، مع االحتفاظ بحؽ الخصكصية، إذ المضاميف التي تي
أف ىذه الصفحات ليست بالضركرة متاحة لمجميع إذا لـ يسمح المشترؾ بذلؾ، كينشر المكقع ضمف فقراتو 

، فبعد إجراءات 2بياف تعيد بالحفاظ عمى الحياة الخاصة كعدـ نشر المعمكمات الشخصية المدلى بيا
تسجيؿ يمكف لممشترؾ أف يضيؼ كيتصؿ بأصدقاء كيسمح آلخريف  التكاصؿ معو كبالتالي يككف شبكتو ال

الخاصة لمعبلقات كاالنتماء إلى مجمكعات تتكافؽ كاىتماماتو، مف جية أخرل يعمد المكقع إلى تشجيع 
قتراحات، التعارؼ بتقريب المستخدميف الذيف يشترككف في االىتمامات كذلؾ بتقديـ مجمكعة مف اال

                                                             
1
 https://internetworldstats.com/stats.htm,  ٍ18/1/2018أطٍع عٍُه ف  

3
http://www.alexa.com/topsites/countries/DZ, 18/1/2018فٍ  أطٍع عٍُه  

2
 https://www.facebook.com/terms.php,  ٍ18/1/2018أطٍع عٍُه ف  

 

 

https://internetworldstats.com/stats.htm
https://www.facebook.com/terms.php
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كالصفحات كالمجمكعات ذات المنفعة العامة كيقترح صداقات جديدة تبعا لممكقع المشترؾ أك تردد 
المستخدميف عمى نفس األماكف، كيسمح أيضا باإلعبلف عف مكاعيد التجمعات عف طريؽ خاصية تيسمى 

كجممة مف  ( كعرض حاؿ عف األشخاص القريبيف مف مكاف تكاجد االعضاء(évènementsباألحداث 
النشاطات المكازية التي يتتبعيا تطبيؽ الفيسبكؾ ليخدـ كيشجع المستخدـ عمى التفاعؿ ك مضاعفة نشاطو 

 كتكسيع شبكتو.  

 ( le commentaireالتعميــق )  1.4.2

كتعتبر المساحة التي تتيحيا منصة الفيسبكؾ لممستخدميف مف أجؿ التعبير عف آرائيـ عف طريؽ        
تحرير نص، كالذم إشتيير بػ"التعميؽ"، أك إيقكنات تعبيرية أك صكر كفيديكىات، ميزة حقيقية تعمؿ عمى 

كير االفكار أك المقترحات، دفع ديناميكية المكقع كمضاعفة العبلقات بيف االفراد كالمجمكعات، سكاء لتط
 تصحيح معمكمات أك شرحيا أك تشجيع كالشكر...الخ . 

 اإلعـــالم 2.4.2

(، كىك المساحة التي تكضع (the wallباإلضافة إلى استخدامو لما أصبح يدعى بحائط النشر        
اصة يتحكـ في بمثابة جريدتو الخ كتحت تصرؼ المستخدـ ليصبح ناشر كصانع لممعمكمات كاألخبار، كى

ظيرىا ألعضاء شبكتو ليتـ التعميؽ عمييا كمشاركتيا أك ، فيي احكـ في حجـ جميكرىيتصيت مضامينيا، ك 
يمكنو حجبيا عنيـ. اف ىذه المضاميف تضؿ بصفة دائمة منشكرة عمى حائط الصفحة مكثقة بتكاريخيا 

نشرت فييا ما لـ يتدخؿ صاحبيا لتعديميا أك تغيير خص  ائصيا.كاألكقات التي ي
يتميز مكقع فيسبكؾ بالبساطة بحيث يمكف ألم مبتدمء إستخدامو، كخمؽ عبلقات كتبادؿ        

المعمكمات كاألخبار كاالطبلع عمى المستجدات، كما ييتداكؿ في الفضاء العاـ لمشبكة التي ينتمي إلييا 
عمى المشترؾ، ىذا ما شجع أصحاب المكاقع الخكاص كالمينييف مف كؿ التخصصات لحجز صفحات 

الفيسبكؾ ليتمكنكا مف التقرب مف المتصفح كالتفاعؿ معو، كبذلؾ اكتسب فيسبكؾ كظيفة إعبلمية بإمتياز، 
تصنع المعمكمة كتنتجيا كيعاد إنتاجيا في الفضاء االفتراضي عف طريؽ معالجتيا مف طرؼ المتمقيف 

 بالنقاش كتبادؿ ردكد االفعاؿ اتجاه المنشكرات اإلخبارية كالمعمكماتية.
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  التفاعل االفتراضي  5.2

إلى "أف التفاعؿ ىك كؿ ما يحدث بيف شخصيف أك أكثر مف لحظة  VIONركبرت فيكف  يشير       
كىك يشترؾ مع غكفماف في فكرة إشتراؾ الفاعميف في اإلطار المكاني كالزماني  1لقاءىـ إلى إفتراقيـ."

 كالسياؽ اإلجتماعي المحظي، كيضيؼ أنو يجب أف يتميز حضكر الفاعميف باإلستمرارية كالتكاجد الفعمي،
مكز التي كالحفاظ عمى إنتاج الر  التبادؿ كتكفر الحد األدنى مف المعايير المشتركة، االلتزاـ كالمشاركة في

، غير أنو اعترؼ بصعكبة تحديد  2تيبقي عمى التبادؿ مستمرا مثؿ الحركات تبادؿ أدكار الكبلـ ...الخ
معالـ ىذه الكحدة إذا ما تغير اإلطار المكاني كالزمني أك إذا ما تغير المكضكع الذم أحدث التفاعؿ في 

جكف طكمسكف الذم يرل أف تدخؿ إلى حد ذاتو كيتساءؿ عف صبلحية المفيـك في ىذه الحالة، باإلضافة 
الكسائط االتصالية يغير مف خصائص التفاعؿ ذاتو مف حيث جممة المؤشرات الرمزية التي ترافؽ 
االتصاؿ الطبيعي بيف االفراد )كجيا لكجو( كالتي تعكضيا في ىذا السياؽ مؤشرات رمزية ذات طبيعة 

، مما l’authenticité de l’acte interactionnelعممية التفاعؿ  أصالةتكنكلكجية، تينقص حسبو مف 
بإمكانو إعادة إنتاج السمات ، كىك شكؿ مف أشكاؿ التفاعؿ quasi-interactionجعمو يعتبره شبو تفاعؿ 

، كيتضح 4مف خبلؿ تبادؿ رمزم يخمؽ كضعية إجتماعية تربط بيف األفرادك  3النمطية لمتفاعؿ كجيا لكجو
التفاعل الوسيطي عبر الحاسوب مسمى بعدىا ليينتنج  ،اإلنترنت ذلؾ أكثر في عمميات التبادؿ عبر

interaction mediée par ordinateur، رساليا  أيف ييمكف لممستخدـ أف يستقبؿ الرسائؿ االلكتركنية كا 
 أيضا في تبادؿ نصي فكرم سيمي الحقا بالتفاعمية.

ف ف بأف التفاعؿ االجتماعي عبر يأجمع جممة مف الباحث كقد       االنترنت يحتفظ بخصائصو حتى كا 
، فيك يحقؽ شركطو مف حيث 5تغير الفاعمكف أك الفضاء شريطة اإلبقاء عمى استمراريتو دكف قطيعة

 .كتكفر الحد األدنى مف المعايير المشتركة حضكر المتفاعميف كالتكاجد الفعمي في نفس المكاف كالزماف،

                                                             
1
 Robert VION, la communication verbale, paris, hachette, 1992, p.148.  

2
 Dominique Maingueneau, les termes clés de l’analyse du discours, paris : éditions du seuil, 2009, p76 

3
 Thompson John B., Pasquier Dominique, Relieu Marc. Transformation de la visibilité. In: Réseaux, volume 18, 

n°100, 2000.Communiquer à l'ère des réseaux. pp. 187-213;doi : https://doi.org/10.3406/reso.2000.2218 

https://www.persee.fr/doc/reso_0751-7971_2000_num_18_100_2218 ,consulté le 23/6/2018 

 
4
 0074 ؽ0Robert VION المرجع السابؽ  

 054 ؽ., maingeneau المرجع السابؽ  5

 

https://www.persee.fr/doc/reso_0751-7971_2000_num_18_100_2218
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 l’interactivitéالتفاعمية  6.2

تيعرؼ التفاعمية عمكما في مجاؿ تكنكلكجيات االتصاؿ بأنيا العبلقة بيف النظاـ اآللي كمستخدميو،        
فالكسيمة التفاعمية ىي تمؾ التي تسمح لمستخدمييا بالتدخؿ في سير فقراتيا كمنشكراتيا، ككذا إمكانية 

ىذا االتجاه حيث يعتبر عممية ، كيؤكد فرانسيس باؿ 1تعديؿ معمكماتيا بشكؿ يناسب حاجتيـ كطمباتيـ
( ىك ابسط اشكاؿ التفاعمية، أما الفيديك كالبرامج التمفزيكنية تحت الطمب le zappingتغيير القنكات ) 

 .2أكثر تجميايي ف

في إشارة إلى بالتفاعؿ الرقمي أك النص التفاعمي  ،التبادالتتمؾ كصؼ انيس في دراساتو األكلى       
ىذه  طمحي التفاعؿ كالتفاعمية باعتباربيف مصتبيف نكعا مف الغمكض  غير أفأىمية نشاط التفاعؿ 

 Bouchardليتفؽ مجمكعة مف الباحثيف الحقا منيـ  ،الخاصية األكلى ليذا النكع مف االتصاؿاالخيرة 
 التفاعمية، عمى تكريس مصطمح 2001خبلؿ يـك دراسي حكؿ ضبط المفاىيـ في سنة   Mangenotك

لكصؼ التبادؿ الذم يتيحو النظاـ بيف  التفاعلعبلقة بيف المستخدـ كاآللة، كمصطمح لئلشارة إلى ال
 : لمتفاعميةكذىب انيس إلى تبيف حالتيف ، 3المستخدميف

 أم أف ىناؾ تبادؿ كديناميكة دائرية تعمؿ في بين المستخدم والنظام في حد ذاتو التفاعمية ما :
االتجاىيف فإف التبادؿ بيف المرسؿ كالمرسؿ إليو ال يعني بالضركرة اف ىنالؾ تخاطب، حيث 

إذ يمكف لمنظاـ  ،إذا ارتبط سمكؾ أحدىما باآلخر في نكع مف التبادؿ اآللي تفاعميةتعتبر العبلقة 
بتقديـ لو مجمكعة مف الخيارات إجابة عمى طمبو، ىنا  اآللي أف يعدؿ بدكره سمكؾ المستخدـ كذلؾ

 .4التككف التفاعمية بمفيـك التخاطب ألنيا ال تتطمب أم نكع مف االبداع
  :كىك االتصاؿ المباشر كالغير مباشر عف طريؽ تبادؿ الرسائؿ التفاعمية بين المستخدمين

 النصية فيما بينيـ.

                                                             
1
  Serge CACALY et co, dictionnaire de l’information,2ed, paris : armand colin, 2006                                                     

2
 Francis BALLE, dictionnaire des médias, paris : larousse, 1998 

3
  François Mangenot, « Du Minitel aux SMS, la communication électronique et ses usages  pédagogiques »                    

  Linx [En ligne], 60 | 2009, mis en ligne le 28 mars 2012, consulté le 17 août 2018. URL : 

http://journals.openedition.org/linx/702 ; DOI : 10.4000 / linx.702    
4
  Anis J, Lebrave Jeans-Louis. Des textes interactifs ?. In: Linx, n°14, 1986. Langue et machines. pp. 107 -

131;doi : https://doi.org/10.3406/linx.1986.1041, consulté le 13/3/2018 

8743_1986_num_14_1_104-https://www.persee.fr/doc/linx_0246 

https://doi.org/10.3406/linx.1986.1041
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 ووظائفيا التعبيريةايقونات التفاعل  7.2

االيماءات كالحركات الجسدية كأكضاع الكجو التعبيرية عف  رتتمثؿ ايقكنة التفاعؿ في رسمة تعب      
 G.Barrierيعرفيا اثناء التفاعؿ كجيا لكجو،  إتجاه المضاميف أك األشخاصالتي يشعر بيا المستخدـ 

تمثيؿ الكتابي لصكرة في الكاقع، فيي التحدث بسمسمة حركؼ مركبة تؤدم إشارات حسية تعكس تمؾ التي 
مفيـك االيقكنة في النمكذج السيميكلكجي لبيرس  وىذا ما يقابم، ك الكجو في حالة انفعالية معينة

C.S.Pearce  بحيث تمثؿ ىذه األخيرة رسمة مصغرة تكضيحية مطابقة لممدلكؿ، ما يختمؼ عف بقية ،
الجتماعي ضمف تطبيقيا لتدعـ بيا تكفرىا مكاقع التكاصؿ ا، االشكاؿ الدالة لبيرس كالرمز كاإلشارة

، كىي إحدل الكظائؼ أداء الرسالة فتقـك مقاـ الدكر الغير لفظي فيمخصصة لمنصكص، المساحات ال
أم يمكف  لئليقكنات اف ليا ، باإلضافة إلى الكظيفة التعبيرية ية لؤليقكنات التعبيرية عمى النتاألساس

تمثؿ دعما تفسيريا تككف كاصفة لمحالة االنفعالية التي يككف عمييا المستخدـ، كالكظيفة التكضيحية كأف 
يرفع الغمكض عف النصكص الساخرة أك الفكاىية، ك كظيفة إقامة اإلتصاؿ كأف تحؿ ف يضاؼ إلى النص

ضبط قكاعد األدب كالحكار كتخفيؼ حدة  أك كظيفة جابية إلقامة أك استمرار التبادؿكمؤشرات اي
 . 1النصكص

انسجاميا مدل فاعمية االيقكنة المصاحبة لمنص ك  درجة yusيثير مارككشيا ك  ،بجانب ذلؾ       
كلكف يمكنيا أيضا أف تقكـ  قكنة أف تدعـ تماما إتجاه الفكرةأنو بإمكاف االي  yusفيرل ،كدعميا لمعناه

حتى إلغاءىا لمفكرة ذاتيا. كأف تيستخدـ إيقكنة االبتسامة أك الغمزة لتفيد بعكس ذلؾ، بتحييد المعنى أك 
ايعدت مف أجمو، لتصبح بذلؾ كظيفتيا الجديدة ىي تفنيد  الذم مشاعر السخرية بدؿ االنطباع االيجابي

اطفي بالتمييز بيف اإلتصاؿ الع Cosnierكلئلجابة عمى ىذا اإلشكاؿ يبدأ  ،الفكرة أك التقميؿ مف فاعميتيا
، فاالتصاؿ العاطفي le cadre affectif  التأثير العاطفيكاإلتصاؿ اإلنفعالي، ضمف ما أسماه بإطار 

ىي ردات فعؿ تتـ دكف تحكـ منو، بينما ك يتميز بالتمقائية كالبلإرادية كأف يصفر كجو اإلنساف أك يتعرؽ 
 صدية بما أنو يعطي لمفرد مساحة االتصاؿ االنفعالي مثؿ الغضب ك اإلعجاب ك الفرح يتميز بنكع مف الق

                                                             
1
 Michel Marcoccia, « La représentation du nonverbal dans la communication écrite médiatisée par 

ordinateur », Communication et organisation [En ligne], 18 | 2000, mis en ligne le 27 mars 2012, consulté le 25 

mai 2019. URL  : http://journals.openedition.org/communicationorganisation/2431   
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فكرة القصدية ليصنؼ إيقكنات التعبير عمى النت ضمف االتصاؿ  yusنسبية لئلدراؾ، يستعير 
، بحيث 1حيث أف طبيعتيا المكتكبة تمنح المستخدـ فرصة كمساحة تفصؿ القصد عف السمكؾ االنفعالي،

 .االدالء برد فعؿ كربما عدلو كاستبدلويمكف لممتفاعؿ كراء الشاشة أف يفكر لبعض الكقت قبؿ 

  اليوية االفتراضيةو  تقديم الذات. 3

 تقديم الــــذات  1.3     
يعتبر مفيـك الذات إحدل المحاكر االساسية لمدرسة التفاعمية الرمزية، إذ تفترض النظرية أف      

اإلنساف يمتمؾ ذاتا، أم كياف يستطيع أف يراه كأف يتكاصؿ معو كأف يتصرؼ حيالو بنفس الطريقة التي 
فييا المجتمع بداخمنا  جكرج ىربرت ميد عمى أنيا الكسيمة التي ينعكس يتكاصؿ بيا مع اآلخريف، كيصفيا 

ضركرة كجكد طرحا نظريا يفيد  1934في سنة  كيمارس مف خبلليا رقابتو عمى كؿ فرد، كقد قدـ ميد
: فيي تتككف حسب منظكره مف عنصريف؛  le moiاآلخر لنمك الذات كتكامميا، مبرزا مككنات الذات 

كىك كؿ ما ىك شخصي مبدع كعفكم في سمككنا، فيذا الفضاء يخص طبيعة الفرد كيككف   le je"االنا"
فيك كياف الفرد المشبع بالمعايير االجتماعية،  le soiأما "النحف"  تكيفات ضعيفة كتحدث دكف كعي،ذك 

ضبط كلو نكاة مشتركة بيف أعضاء المجتمع، أم عندما يككف قد إستبطف تكقعات اآلخريف كيجارم قكل ال
 .2اإلجتماعي، فيمتـز بذلؾ الدكر المنتظر منو، فالذات نتاج لمعبلقة بيف االنا ك اآلخر المعمـ )النحف(

استعار بمكمر مفيـك الذات مف ميد الذم يعتبرىا نتاج حكار داخمي عمى غرار الحكار مع اآلخر،        
فبمكمر يعتبر الحكار الداخمي عممية تفاعؿ رمزية أيف اآلخر مكجكد دائما حتى لك كاف متخينبل أك غائبا 

تفاعؿ مع اآلخريف، بناء مستمرة تتـ عف طريؽ ال processusفالذات إذف ىي عبارة عف عممية  جسديا، 
غكفماف حيث يعتبرىا "كياف اجتماعي كيجد مف خبلؿ ، كىذا ما يؤكده ارفينغ 3كليست شيئا يقبع في الدماغ

عممية التفاعؿ االجتماعي، أيف يستبطف الفرد القيـ كاالتجاىات السائدة في محيط اجتماعي معيف، لبناء 

                                                             
1
 Pierre Halté, les marques modales dans les tchats : etude sémiotique et pragmatique des interjections et des 

émoticones dans un corpus de conversation synchrone en ligne, thèse doctorat, 2013, université de lorraine, p.43-

48, docnum.univ-lorraine.fr, consulté le 22/11/2019. 
 

 .90ص 0نفس المرجع  2
3
 Lionel Lacaze, l’interactionnisme symbolique de Blumer revisité. Dans Sociétés 2013/3 (n° 121), p 41-52, 

https://www.cairn.info/revue-societes-2013-3-page-41.htm, 13/02/2020  ٍاطٍع عٍُه ف  
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في الحياة  هدكار ، كيتمكف مف لعب أ1" ماعية مبلئمةذات تجعمو قادرا عمى تفعيؿ خبراتو كأداء أفعاؿ إجت
 .االجتماعية مثؿ تمؾ التي ينتحميا الممثمكف في العركض المسرحية

 الذات االفتراضية 2.3     
يتمثؿ فيو كجكد اآلخر حتى ك إف كاف  داخميكياف الفرد الإذا كانت الذات بالنسبة إلى بمكمر ىي      

السياقات الخارجية تمعب دكرا ميما في تحديد مبلمحو ككيفية رؤيتو لنفسو كتطكر ىذا االخير غائبا، فإف 
ىكيتو، مف خبلؿ الحكار بيف الذات كالبيئة التي يتكاجد فييا، فاف الفرد يميز ذاتو مف خبلؿ األحاسيس، إذ 

عية، ىك ما يمنح اف احساسو أثناء تجاربو الحميمية داخؿ سياقاتو التاريخية كالزمانية كالمكانية كاالجتما
  2معنى ك مبلمح ليكيتو

كتعد مكاقع التكاصؿ االجتماعي بيئة خارجية غير تقميدية تتشكؿ فييا ىكيتو باالعتماد القكم عمى        
استجابات اآلخريف، كلعؿ البيئة االفتراضية تكفر لممستخدـ تجربة مثيمة بالتي يعيشيا في حياتو الكاقعية، 

لثقة كاألماف، أك النفكر كالتيميش كاليشاشة، فالتكاجد في البيئة االفتراضية يسمح لو كقد تمنحو بدكرىا إما ا
بمزاكلة نشاط حسي كمعرفي في عالـ اصطناعي تـ إنشاؤه رقمينا، يحتمؿ أف يككف خيالينا أك رمزينا أك 

كيستبدليا  ، كقد يمحي الخصائص الفيزيائية كالظاىرية لمفرد،3يحاكي جكانب معينة مف العالـ الحقيقي
بالصكرة الرمزية التي إرتضى المستخدـ أف ييقدميا عف نفسو بغض النظر عف تطابقيا مع ذاتو الحقيقية، 

   كقد أثار الكثير مف الباحثيف جدلية الذات االفتراضية كالذات الحقيقية.     

 Karl ارؿ ركجرسطرؼ عالـ النفس األمريكي ك مف 1951فقد كرد ذكر "الذات الحقيقية" في سنة        
Rogers كيقصد بيا تمؾ الذات الكامنة كالتي ال ييعبر عنيا غالبا في البيئة االجتماعية لعدـ تكفر ،

مع فريقو بإثبات أف االفراد يعبركف عف ذكاتيـ  Jhon Barghكقد قاـ جكف بارغ  ،الظركؼ المناسبة لذلؾ
 يقابؿكىذا ما  ،4التصاؿ المباشر كجيا لكجوعمى الشبكة بدؿ ا اليويات المجيولةالحقيقية عبر إستخداـ 

فراد يتكقكف أثناء التفاعؿ االجتماعي إلى تقديـ ذكاتيـ في أحسف صكرىا أف األ بخصكصغكفماف  طرح
                                                             

 146، ص2004السيد عمي شتا، التفاعؿ االجتماعي كالمنظكر الظاىرم، االسكندرية: المكتبة المصرية لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،  1
2
 Alex Mucchielli, L’identité Iindividuelle et les Contextualisation de soi, Dans Le Philosophoire 2015/1, n° 43, 

pages 101 à 114,https://www.cairn.info/revue-le-philosophoire-2015-1-page-101.htm,11 /07/2020  ٍاطٍع عٍُه ف  

3
 Philippe Fuchs : Introduction à la réalité virtuelle. In Le traité de la réalité virtuelle, volume 1, chapitre 1. Les 

Presses de l’Ecole des Mines de Paris, 2003 
غرينفيمد سكزاف، تر: ايياب عبد الرحيـ عمي، تغير العقؿ: كيؼ تترؾ التقنيات الرقمية بصماتيا عمى أدمغتنا، الككيت: عالـ   4

 133، ص2017، فبراير 445المعرفة، عدد 
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تذكر غرينفيمد في ىذا الشأف أف االبحاث عمى مكاقع كما كيبقكف عمى ذكاتيـ الحقيقية في الككاليس، 
 أصناؼ مف الذكات:التكاصؿ االجتماعي تبيف ثبلثة 

 كىي الذات المتحررة مف القيكد التي تفرضيا الضغكط االجتماعية ك تعبر عنيا  :الذات الحقيقية
 عمكما باليكية المجيكلة أك المستعارة.

 تمتـز بالمعايير التي تفرضيا الكضعيات التفاعمية. ك : كىي الذات المقيدة باألعراؼ، الذات الفعمية 
 ذات التي يتكؽ إلييا االفراد. : كىي الالذات المحتممة 

 

يكشؼ الفضاء االفتراضي جكانب الذات المختمفة، المجردة مف الضغكط المجتمعية التقميدية التي       
، Dominique Cardonدكمينيؾ كاردكف بالنسبة إلى اليكية االفتراضية يعيشيا الفرد في يكمياتو، ف

في  François Nicolleإعتبرىا الباحث فرانسكا نيككؿ  ليست كشؼ لمذات بقدر ما ىي اسقاط ليا، بينما
، بنية ىرمية ذات طبقات يبرز منيا اليكية االجتماعية كىي الجزء الذم نعرضو كيطمع عميو 2017

المستخدمكف كىي متككف مما يقكلو اآلخركف عنا، ثـ المعمكمات الشخصية، ثـ نشاطنا عمى الشبكة مف 
لنصؿ إلى الطبقة األكثر سرية اطبلعاتنا كاىتماماتنا، تمييا المعمكمات التقنية الخاصة بيكيتنا االلكتركنية، 
مجرد إسقاط بؿ مكاشفة  ليستكىي الذات، كالتي اعتبرىا فرانسكا نيككؿ اليكية الحقيقية لممستخدـ، ك 

   .1حقيقية

 اليوية 3.3     
 identityبالمغة الفرنسية ك identitéدبيات المعاصرة كترجمة لمصطمح تستخدـ كممة اليكية في األ      

كبالرغـ مف ًقدىـ التناكؿ الفمسفي لمفيـك اليكية  ،2لغكيا عف مطابقة الشيء لمثيمو تعبر بالمغة االنجميزية
فإف إستخدامو بالمعنى السكسيكلكجي الحديث ييعًبر إجماال عف الصكرة الذىنية التي يراكميا الفرد عف ذاتو 

ة التي تنطكم عمى نسؽ مف عمميات مف خبلؿ منظكمة مف المعطيات المادية، المعنكية كاالجتماعي
التكامؿ المعرفية، فاإلحساس باليكية مركب مف المشاعر المادية كمشاعر االنتماء كالتكامؿ كالقيـ 

، كالجماعات ، كما تيعرؼ اليكية عادة بتمؾ السمات الفسيكلكجية كالثقافية لؤلفراد3كاإلحساس بالكجكد

                                                             
1
 François Nicolle,  «L’identité numérique, la face cachée de notre identité ? », in the conversation [online], 

consulté le 26 /02 /2020, URL: 

https://theconversation.com/lidentite-nume-rique-la-face-cache-e-de-notre-identite-85140  
 116، ص1986، بيركت: معيد االنماء العربي، 3المكسكعة العربية الفمسفية ، مج  2
 129، ص1993الكس ميكشيممي، اليكية ، تر:عمي كطفة، دمشؽ: دار الكسيـ لمخدمات الطباعية،   3
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 الشعكراالفراد  التي تمنح لعاطفية كىي أيضا السماتاك  كريةكالف لماديةاك  الركحية السمات مجمكعبمعنى 
 المتميزة القيمي كرؤيتيـ نسقيـ في المتمثمة بخصكصيتيـ معيف،كالكعي اجتماعي افاء إلى كيباالنتم
 السمككية كاألنماط كالتجارب المعرفية الخبرات مف المختزف رصيدىـباإلضافة إلى  كاإلنساف، لمككف
كتذكر ، 1كالسياسية " االجتماعية مؤسساتيـ تصكره كما كالجغرافي التاريخي البعديف ضمفتفاعميـ  كنكعية

 .Erick Hيعرفيا ايريكسكف االدبيات السكسيكلكجية ثبلثة أبعاد لميكية) الذاتي، الشخصي كاالجتماعي(، ف

Erikson ، بأنيا االحساس القكم بالذات ككحدة شخصية(sameness) 2مستمرة كممتدة في الزمف 
اآلخركف  الذم يساىـ في تشكيمو النفسي بناءال ك جانبىثـ بعدىا الشخصي ك لئلشارة إلى بعدىا الذاتي، 

إال بإعتراؼ اآلخريف، باإلضافة إلى البعد االجتماعي مف ، حيث التككف اليكية مدركة بالمفيـك الييجمي
  .خبلؿ األدكار التي يتخذىا الفرد في مجتمعو

 
   الجماعية نواة اليوية  1.3.3    
ىي المرجعية التفسيرية لؤلحداث انطبلقا مف الذىنية الجماعية كالتي تيعرؼ عمى انيا حالة نفسية     

 داخمية ننظر مف خبلليا إلى األشياء، كتعمؿ عمى اساس شبكة مف المعمكمات تؤدم دكر تفسيرم لمعالـ،
تفسير االحداث داخؿ اإلطار   الجماعية عمىكيعرؼ ىذا النشاط بإيدكلكجيا الجماعة، حيث تعمؿ الذىنية 

 كلذلؾ نجد تفسيرات متباينة لنفس الحدث عند جماعات مختمفة. 3الخاص بيا

 اليوية المشتركة ) الجمعية( 2.3.3     

يتضمف الجانب الفردم المميزات ك كائف فردم كاجتماعي في نفس الكقت،  نسافيرل دكركيايـ أف اإل     
يدمج ذاتو مع ذات اآلخر، فيك يفقد ىكيتو  كلكنو سرعاف ماتفرقو عف الجماعة، الشخصية لمفرد التي 

، كيرل ميتشيكممي أف تحت طائمة التقمص؛ تقمص اليكية المشتركة التي تعمؿ عمى انكار الذات الفردية
مشاعر الثقة كاالنتماء كيرل تبادؿ اليكية المشتركة ىي المشاركة االنفعالية في اطار الجماعة متمثمة في 

االنثركبكلكجيكف اف الجماعة تممؾ "انا" جمعي مشترؾ بيف أعضاء الجماعة الكاحدة، كىك مختمؼ عف 
الكعي الجمعي أك العقائد كالسمكؾ المشترؾ، بؿ ىي ظاىرة المشاركة الكجدانية كالتي تكشؼ عف كجكد 
                                                             

، 2003 ،15العدد  سعكد، الممؾ مجمة أنثركبكلكجية، رؤية :العكلمة عصر في الثقافية اليكية أزمة ابراىيـ، أحمد محمد فتحية  1
 120-119ص

2
 Erikson, Erik H, Adolescence et crise, la quête d’identité, Paris : éd Flammarion, 1968 

 .40ص2000 ,عالـ الكتب،  :القاىرة البحث العممي في الدراسات اإلعبلمية،محمد عبد الحميد،   3
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التاريخ كالخرافة جممة مف العناصر ك غذيياتي  نكاة انسانية كاجتماعية تقـك عمى التكاصؿ مع اآلخر
كىي قادرة عمى حشد ركح الجماعة كخمؽ النزعة القكمية عند  سطكرة ككؿ ما يثير الخياؿ الجمعيكاأل
ثار حينيا الخكؼ أك التضحية...، كتتكحد المشاعر كاالنفعاالت بحيث يصير ما فيي حساس بالخطر، اال

 يكلد ذلؾ رغبة االنتقاـ لدل كؿ فرد مف الجماعة. يصيب الفرد كأنما يصيب الجماعة، كقد

 identité de façadeاليوية المظيرية  3.3.3     
ىي ىكية ييظيرىا الفرد أك الجماعة مف أجؿ اآلخريف"، كىي صكرة لميكية تعد اقؿ أك اكثر تطابقا      

ف عرضيا عمى اآلخريف يتطمب سمككا قائـ عمى أساس التق دير كيحمييا مف المخاطر لميكية الحقيقية، كا 
الناتجة عف االختبلالت المحتممة لطقكس التفاعؿ االجتماعي، بمعنى اتخاذ اليكية المظيرية يجنب الفرد 
التقييـ السمبي كما يكفر ذلؾ الدكر االجتماعي المنتظر كالذم يتميز بنمط سمكؾ معيف كلياقات إجتماعية 

 .1مبلئمة تؤمف لو الحماية مف االنتقاد

 اختالالت اليوية  4.3.3     

 ،قابؿ لمتغيير كالتطكر، حيث انو مفيـك لفترة زمنية معينةكىذا المعرفي  يايتأثر مفيـك اليكية بمخزكن     
لى األبد بؿ حقيقة تكلد كتنمك كتتككف كتتغير كتشيخ كتعاني مف  فاليكية ليست كيانا ييعطى دفعة كاحدة كا 

الشعكر بالقير نتيجة كجكد ىك ميشكيممي باالستبلب اليكياتي كيقصد  ، 2االزمات الكجكدية كاالستبلب"
مؤثرات خارجية تحاكؿ إحداث تغيرات تمس جكىر اليكية أك إحدل مككناتيا الرئيسية، فتكلد لدل االفراد 
أك الجماعات داخؿ ثقافة ما الشعكر بالتعدم عمى كيانيا، كأف تقدـ ثقافة ما نفسيا عمى أنيا األمثؿ 

استبداؿ سمككات محاًكلة  ،معيا ضغط سيككلكجي عمى األفراد بيدؼ إحداث التطبيع كتمارس كاألقكل
مثاؿ نمكذجي حكؿ التطبيع القسرم  Bastideذاتية محمية بسمككات الجماعة الضاغطة، كيعطي 

بيدؼ  يعرض المستعمر نمكذجو الثقافي بممارسة اشكاؿ مختمفة مف االكراه أيفكالكضعية االستعمارية، 
عيش ىذه الممارسات كإكراىات مما يجعؿ الجماعات المحمية ت، النمكذج الجديد دفع اآلخر لتبني

شعرىا بالقير سيككلكجية تسبب ليا الضيؽ كتخمؽ الصراع بيف النمكذج الغازم كاليكية االصمية تي 

                                                             
 119ص ،الكس ميكشيممي المرجع السابؽ،  1

 .9المرجع السابؽ، ص  2
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نفيا المؤلؼ إلى االستبلب الجماعي، كمف ىنا تنطمؽ ردكد أفعاؿ متباينة عبارة عف عمميات دفاعية يص
 اليركب، كالسمبية، كالمياجمة.ثبلث اصناؼ: 

 اليجوم و الخوف الدفاعيان 
إف شعكر مجتمع ما بمحاكلة استبلب ىكيتو الثقافية يخمؽ بداخمو تكتر نفسي يعيشو األفراد عمى        

مف تمؾ  المستكل الشخصي كالجماعي، حيث يشعركف بالتيديد كفقداف التقدير الذاتي، كألجؿ التخمص
المعاناة السيككلكجية يقكمكف بردكد أفعاؿ عنيفة كاألعماؿ االنتقامية، ك يفسر ميكشيالمي أنيا سمة مف 
سمات المجتمعات العصابية التي تمارس التسمط أثناء التنشئة، فتنتج أفرادا ال يشعركف بالتجذر الكافي 

 .1تبلبداخؿ ثقافاتيـ، كينفعمكف بطرؽ عنيفة إلحساسيـ بالتعدم كاالس

 االنيزامات الدفاعية 
سمبية ناتجة عف االحساس باالنيزاـ كالعجز، تتمثؿ في االنكفاء عمى الذات  ىي سمككات       

كاالنحصار، حيث تقـك الجماعات بحماية نفسيا ضد اليجكمات الخارجية تفاديا لمخاطر التبخيس 
 كاليزيمة، حيث تتـ العممية بالذكباف داخؿ معطيات القيـ الماضكية كالسمطكية. 

 تكوين اليويةتأثير النظام الثقافي في  4.3

الفرد خبلؿ تنشئتو  تتشكؿ لدلميكشيممي إلى أف تأثير البنى السيككلكجية كاالجتماعية التي  يذىب  
تتككف مف عناصر مادية، تاريخية، كثقافية نفسية، ثـ التي  حاسـ في تحديد مبلمح ىكيتو االجتماعية

القيـ،  منظكمةالمنطمقات الثقافية كالعقائد )الديف، الرمكز، االيديكلكجيا( ك  لمتككف مفالنظاـ الثقافي ا
عرض في مؤلفو "اليكية" كيفية تشكيؿ اليكية عند االفراد أك الجماعات داخؿ نظاميا كأشكاؿ التعبير، كيى 

االفراد لمعاير يصبح ىذا االخير جزء مف بنيتيا، مبرزا دكر الرقابة االجتماعية في إمتثاؿ  أفالثقافي، إلى 
عمماء التحميؿ النفسي مثاؿ الطفؿ الذم يمتثؿ لمقكاعد كيخضع ليا خكفا منظكر النظاـ الثقافي، فيطرح 

حداث خمؿ أك قطيعة في عبلقتو العاطفية مع االـ مثبل، فينتج عف ذلؾ  مف فقداف ركابطو األكلية كا 
 . 2دا لتكازنو النفسي كتقديره لذاتونمكذج يستجيب لمقكاعد بصفة جيدة ألف التمرد عمييا يمثؿ تيدي

                                                             
 .163ص ممي،المرجع السابؽ، ميكشي  1
 .36المرجع السابؽ ، الكس ميكشيممي، ص  2
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إلى أف اليكية تتككف عف طريؽ عمميات التكيؼ مع  Kardinierيضيؼ الباحث السكسيكلكجي        
بالفرد سكاء بمحاكالت حفظ درجة التكتر أك االمتثاؿ لممعطيات المعيارية لو، أما عمى  لذم يحيطالكسط ا

يث ينخفظ تأثيره كيتبدد داخؿ السيركرة المجتمعية، فيأخذ مستكل المجتمع فيصبح ىذا الجيد ال ييرل ح
  ،1جممة العقائد كالطقكس كأنماط السمكؾفي شكؿ  تشكبل ركتينيا منتظـ يتمثؿ في نظاـ تفكير كسمككا

 .2كسب األفراد ىكية إجتماعية تضمف ليـ االنتماء كالتمثيؿ اآلمف داخؿ النسيج المجتمعيما يي 

 اليوية الرقمية 5.3

المساحة االلكتركنية التي يحجزىا كيستخدميا الفرد عمى شبكة االنترنت مف أجؿ اليكية الرقمية ىي      
مف مجمكع  Fanny Georgeداخؿ الشبكة االلكتركنية لبلنترنت، كىي تتككف حسب كتقديـ ذاتو  تعريؼ

 identité)، كالبصمات المرتبطة بالمستخدـ كديناميكيتو(identité déclarativeالبيانات )
agissante) فالبيانات ىي جميع المعمكمات الميدخمة في نماذج التسجيؿ المقترحة مف طرؼ المنصات ،

كالمكاقع )االسـ، المقب، االسـ المستعار، الجنس، تاريخ الميبلد، العنكاف... (، أما البصمات فيي اآلثار 
االت كتعميقات كمقاطع الفيديك كصكر الرقمية أم المنشكرات التي يضعيا المستخدـ عمى الشبكة مف مق

 كردكد أفعاؿ ايقكنية مثؿ "أعجبني"، ككذلؾ ما ينشره اآلخركف عنو، كتضيؼ فاني جكرج اف اليكية الرقمية
، ذلؾ متعددة األكجو كقابمة لمتفاكض باستمراركىي شكؿ خاص مف أشكاؿ اليكية تتميز بعدـ االستقرار 

ليا عبلقة بالبيانات الحقيقية  ليسالبيانات المدخمة تككف أف  مثؿ تتغير مع ديناميكية التصفح أنيا
محؿ بحث طبيعة ىذه الثنائية  ال تزاؿك تيب المستخدـ "ذات افتراضية" مقابؿ الذات الحقيقية، فلمشخص 

 .بيف )الذات االفتراضية كالذات الحقيقية(الفاصمة  حكؿ الحدكد يتمحكر كاستكشاؼ لدل الباحثيف

يقدـ االفراد ذكاتيـ عمى شبكة االنترنت كمكاقع التكاصؿ االجتماعي باألسماء التي يختاركنيا، إذ        
أنيـ يممككف الحرية في تقديـ الصكرة التي يرغبكف إظيارىا، كقد يحدث أف يقدمكا أنفسيـ بأسماءىـ 

ا بما يناسبيـ مف التسميات داخؿ المدنية كالتي ييعرفكف بيا في الحياة الكاقعية، كما يحدث أف يستبدلكني
 التفاعؿ كجيا لكجو. رىانات فضاء إفتراضي يأمنكف فيو مف 

 

                                                             
 .37المرجع السابؽ، ص   1
 .111المرجع السابؽ، ص  2
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 االسم المستعار: 6.3
عمى أنو إخفاء لئلسـ  pseudonymeاالسـ المستعار  Marie Anne Paveauتيعًرؼ مارم آف بافك       

الحقيقي أك الرسمي كىك يدخؿ ضمف آليات صناعة اليكية الرقمية التي يختارىا الفرد بنفسو بعكس اليكية 
الحقيقية التي يكتسبيا خبلؿ تنشئتو االجتماعية، كىك مف ناحية التصنيؼ المغكم يينسب إلى مجمكعة 

حسب استعماالتيا المغكية،  onlineعمى الخط  "األسماء الشخصية"، كقد صنفت بافك االسماء المستعارة
يتمثؿ في االسـ كالمقب، أك االسـ كالمقب كلقب الزكج، االسـ+االسـ المتداكؿ، االسـ  فاالسم المدني

يككف كممة أك عبارة ذات داللة معنكية كاضحة، ام اإلسم معنوي كالمقب مختصراف أك مبتكراف..، أما 
: كىي تسميات مشفرة ال تحيؿ إلى معنى  كممات مستعارةء في شكؿ تعبير عف فكرة أك مشيد، كقد يجي

ىي تركيبات لغكية مف انتاج المستخدميف ذاتيـ، يستعممكف فييا الرمكز  معركؼ بالضركرة لمجميع بؿ
كعبلمات التنقيط كاالرقاـ كىي تحمؿ دالالت بالنسبة إلى أصحابيا، أك داخؿ مجمكعات ذات 

 مع اإلعبلـ اآللي أك الصحة..(االختصاص الميني مثبل )مجت

كتؤكد بافك أف كظيفة االسـ المستعار عمى الخط ىي تمكيف المستخدـ مف التعريؼ بذاتو أكثر مف        
، أم أف االسـ المستعار يمنح فرصة أكبر 1فعؿ االختباء كراءه كربما إتاحة التبادؿ أكثر مف إخفاء اليكية

لمتعبير بحرية كاإلفصاح عف الذات الحقيقية، فبالرغـ مف أنو يخفي فعميا اليكية المدنية، فيك يظؿ بناء 
داللي ثرم يمجأ إليو االفراد لئلفصاح عف جكانب مف ذكاتيـ عمى الشبكة، إذ أظيرت دراسات إحصائية 

كبكاف ػػػػػػػػػػػػػػػػكند كلػػػػػفة لكمػػػػػػي صحيػػػػػى مكقعػػػ، عم2012في  marcienne martinقامت بيا مارسياف مارتف 
le monde & le point أف االسماء الدالة كالتي تحمؿ معاني خاصة بالنسبة إلى األفراد كالمستمدة غالبا ،

أية فكرة عف ذكاتيـ،  مف تجاربيـ الشخصية تفكؽ بكثير "األسماء المشفرة" التي ال تفصح عنيـ كال تعطي
، 2011كىذا يدؿ عمى رغبتيـ عمى األقؿ في التعبير الصادؽ ك تشرح دانا بكيد في مقاؿ شيير ليا في 

بعنكاف "غكغؿ+، ديكتاتكرية االسماء الحقيقية" كيؼ أف األسماء المستعارة تمنح حرية أكبر لمتعبير لؤلفراد 
 في نفس الكقت. الممنكعيف أك المحركميف مف ذلؾ، كىي حماية ليـ

                                                             
1 Paveau M.-A., 6 août 2015, “Pseudonymat“, Technologies discursives, [Carnet de recherche], 

 http://technodiscours.hypotheses.org/?p=245, consulté le 20 /12 /2019 
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باإلضافة إلى دكر االسـ المستعار في حماية المستخدـ، يضفي فرانسكا بريا مفيـك االسقاط عمى        
كىي عممية الكشؼ عف جكانب أخرل مف اليكية الحقيقية  ة عرض الذات في الفضاء االفتراضيعممي

المستعار الذم ال  بفضؿ مساحة الحرية التي تكفرىا مجيكلية االسـ ،يقكؿ انيا أكثر ذاتية كعاطفية غالبا
اليكية الحقيقية بقدر ما يسعى إلى كشؼ جكانب أخرل مف حقيقة الذات، تتمظير بشكؿ  يسعى إلى إخفاء

كمكجو غالبا إلى مجمكعة افتراضية تعتمد عمى تماسؾ أعضاءىا مف خبلؿ مشاركة الرمكز  كظرفي مجزأ
ا المنظكر ال يشكؿ االسـ المستعار مخادعة بقدر ما يسمح بإظيار جكانب أخرل مف كالمغة، فمف ىذ

 .1اليكية ليست أقؿ أصالة ككاقعية

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 

                                                             
1
 François Perea, « pseudonyme en ligne :Remarques sur la vérité et le mensonge sur soi », Éditions de 

l'Association Paroles | « Sens-Dessous », 2014/2 N° 14 | pages 15 à 22,  ٍ19/09/2018اطٍع عٍُه ف  

https://www.cairn.info/revue-sens-dessous-2014-2-page-15.htm 
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  واالعالم الدينيالفتوى لمبحث الثالث: ا      

 مفيـك الفتكل  -
 أصكؿ الفقوالفتكل ك  -
 نشأة كمأسسة الفتكل -
  الفتكل كفقو المذاىب -
 المالكيالمذىب  -
 المذىب الحنبمي -
 الحركة الكىابية كالتيار السمفي المعاصر -
 كالمفتكف الجدداالعبلـ الديني  -

  المؤسسة الدينية بالجزائر -

  لدينية اىياكؿ االفتاء بكزارة الشؤكف  -
 

 اإلعبلـ الديني في الجزائر -
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 صول الفقو. الفتوى وأ4
 مفيوم الفتوى  1.4
   لغة      

عرؼ لساف العرب الفتكل كإسـ مصدر بمعنى اإلفتاء، جمعيا فتاكم كفتاكل، يقاؿ أفتيتىو فتكل كفيتيا يي       
إذا أجبتو عف مسألتو، كالفيتيا تبييف الشكؿ مف األحكاـ، كأفتاه في األمر: أباف لو، كأفتاه في المسألة : 

 1التفاتي: التخاصـتيا ك إليو في الفي  اإليو كارتفعك  اأجابو، تفاتكا إلى فبلف : تحاكمك 
كيقاؿ أفتى في المسألة: أباف الحكـ فييا، كىي إبانة األحكاـ في المسائؿ الشرعية أك القانكنية أك غيرىا 

 . 2مما يتعمؽ بسؤاؿ السائؿ
َيْسَتْفُتوَنَك ُقِل  المعنى المغكم لفعؿ االستفتاء جاءت في سكرة النساء تبيفلعؿ أكثر اآليات التي        
ِإن لَّْم َيُكن  ُيْفِتيُكْم ِفي اْلَكاَلَلِة  ِإِن اْمُرٌؤ َىَمَك َلْيَس َلُو َوَلٌد َوَلُو ُأْخٌت َفَمَيا ِنْصُف َما َتَرَك َوُىَو َيِرُثَياالمَُّو 

ن َكاُنوا ِإْخَوًة ر َجاال وَ  ِنَساًء َفِممذََّكِر ِمْثُل َحظ  اأْلُنثََيْيِن  لََّيا َوَلٌد  َفِإن َكاَنَتا اْثَنَتْيِن َفَمُيَما الثُُّمَثاِن ِممَّا َتَرَك َواِ 
بما يفيد كظيفة  يستفتونكفقد كردت كممة ، (176)النساء،"ُيَبي ُن المَُّو َلُكْم َأن َتِضمُّوا َوالمَُّو ِبُكل  َشْيٍء َعِميمٌ 

ىا تبياف الحكـ في صيغة األمر باإلجابة، تبل قل اهلل يستفتيكم في الكاللةالسؤاؿ أك الطمب، متبكعة بػ 
 الفيتيا. االستفتاء ك كالتفصيؿ فيو، مبينا القصد مف كممة 

 
 شرعا 

ؤاؿ، إما بكصؼ ػػػػػػتفيد معنى الس ات،ػػػػػى في تسع آيػػػػػػػػػػات المشتقةً مف فعؿ أفتػػػػػػػػػػػكردت الكمم       
كـ ػػػػػػمب الحػػػػػػػكف(، أك بطػض )تستفتػػػػػػػػراد بعضيـ البعػػػػػػػػػاءلة األفػػػػػػػػكض أك الخبلؼ كمسػػػػػػػػالة الغمػػػػػػػػػػح
 (127 اآليةالنساء،)" الن َساِء ُقِل المَُّو ُيْفِتيُكْم ِفيِينَّ  َوَيْسَتْفُتوَنَك ِفي "قاؿ تعالى: ، اذ ي السؤاؿ )أفتكني(ػػػػػػػػػف

)ص( في حكـ معاممة الرقيؽ ك ممؾ  حيث نزلت ىذه اآلية حسب تفسير ابف كثير لمساءلة الرسكؿ
اءت اآلية تتضمف صيغة السؤاؿ كصيغة الجكاب معا، حيث تبلىا تبياف الحكـ فيما سىألكا، ػػػػػػػاأليماف، فج

كً ػػػػػػػػػبمعت ػػػػػػػػػػػػػكقد نزل ،(41)يوسف،اآلية"انِ ـــــــــِو َتْسَتْفِتيَ ــــــــُر الَِّذي ِفيـــــْـــ َي اأْلَمـــــــُقضِ "  ا ككذ  ي ػػػـ فػػػػنى حي
 

                                                             
  ، بيركت: دار صادر، د.س3، طابف منظكر االنصارم، لساف العرب  1
 2003اإلسبلمية العامة، القاىرة ، محمكد حمدم زقزكؽ ، المكسكعة  2
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" َواَل َتْسَتْفِت كجاءت في سكرة الكيؼ بمطمؽ النيي  ، ؼ الذم كاف يحتاج إلى الفصؿ فيوكع الخبلػػػػػػػمكض
َأُىْم  َفاْسَتْفِتِيمْ " سكرة الصافات يػػػػف يغة األمر بمعنى إسأليـػػػبصو. (22)الكيف،اآلية"ُيْم َأَحًداـــــْـــ ِيْم ِمنــــــِفي

 . (11)الصافات،اآلية"َخَمْقَنا َأَشدُّ َخْمًقا َأْم َمنْ 
في األحكاـ اإلعتقادية كاإليماف باهلل تعالى ح صيقكؿ القرافي في مؤلفو "الفركؽ" أف الفتكل تك        

 كاليـك اآلخر كأركاف اإليماف، كاألحكاـ العممية مف العبادات كالمعامبلت كالعقكبات كاألنكحة، األحكاـ
األحكاـ الكضعية كاإلفتاء بصحة أك ك  التكميفية كالكاجبات كالمحرمات كالمندكبات كالمكركىات كالمباحات،

 .1بطبلف العبادة أك التصرؼ

  إصطالحا 

ييعرؼ اإلفتاء بالنشاط الذم يتمثؿ في اإليتاء بحمكؿ شرعية، إذا تعذر الحصكؿ عمى حكـ مذككر        
بصفة صريحة في القرآف أك السنة، فيك بمثابة جكاب مستحدىث ألمر أك كاقع جديد مستمد مف الشريعة 

َفِإن " : و الفقياء، لقكلو تعالىتعاليـ القرآف كالسنة كما أجمع عمياستنادا إلى اإلسبلمية عف طريؽ االجتياد 
كيعتبر  ،(59)النساء،اآلية"َشْيٍء َفُردُّوُه ِإَلى المَِّو َوالرَُّسوِل ِإن ُكنُتْم ُتْؤِمُنوَن ِبالمَِّو َواْلَيْوِم اآْلِخرِ  ًفي َتَناَزْعُتمْ 
المجيكد الذم يبذلو المفتي في تحصيؿ الحكـ الشرعي الظني مف أدلتو التفصيمية، فيك بذلؾ  ىك االجتياد

المرحمة التي تسبؽ إخراجو أك إعبلنو لممستفتي بالرغـ مف أف االصكلييف اتفقكا عمى اف المجتيد ىك 
 .2المفتي

زاـ ػػػػػػ، كىك إلت 3زاـػػػػػى كجو اإللػػػاإلخبار بحكـ شرعي، ال عمىك كل ػػػػػػػلمفتكلعؿ أشير تعريؼ متداكؿ        
 ييتـاالختصاص الذم ) أصكؿ الفقوعمـ المفتي بإصدار الفتكل انطبلقا مف معرفتو بتعاليـ الشريعة ك 

بالبحث عف المستندات النصية   المفتي يقـكف، (اإلستدالؿ مناىج إستنباط األحكاـ الشرعية عف طريؽب
، ييجمع فقياء الديف عمى أربعة منيا كىي الكتاب باألدلةبالرجكع الى مصادر مكثكقة كميجمع عمييا تسمى 

)القرآف(، كسنة نبي اهلل )ص(، االجماع ك القياس، بينما يزيد بعضيـ عمى ذلؾ كىي االدلة المختمؼ 

                                                             
 .54ص  4/48، جزء 2014 ، بيركت : مؤسسة الرسالة،2أحمد بف ادريس القرافي الصنياجي المالكي، الفركؽ، ، ط  1
 256، ص7الفكر، الجزء ، بيركت: دار2القدير، ط اليماـ ، فتح ابف محمد  2
 .2010،  1/47نكاكشط،  -مكاىب الجميؿ في شرح مختصر خميؿ ، تصحيح ك تحقيؽ دار الرضكاف لمنشر   3
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مرسمة، سد الذرائع، عمؿ أىؿ المدينة، العرؼ، العادة، كاإلستصحاب، اإلستحساف، المصالح ال ،عمييا
 .اإلستقراء، مذىب الصحابي، شيرع لو مف قبمنا، اإللياـ كاألخذ بأقؿ ما قيؿ

الحديث كالسنة النبكية كؿ قكؿ أك  كمففيؤخذ مف القرآف كؿ نص صريح مف حيث حمو كحرامو،      
 ، (59)النساء،اآلية" َوُأوِلي اأْلَْمِر ِمْنُكمْ  مََّو َوَأِطيُعوا الرَُّسولَ َأِطيُعوا ال" : فعؿ لمنبي محمد )ص(، لقكلو تعالى
مباح، أيضا ما أقره أم ما رآه النبي)ص( كلـ ينكره، مما يكحي بأنو كقد كرد في كثائؽ التراث اإلسبلمي ك 

 ستنباط األحكاـكآلية إلالقياس  كما جاءفيو، الجماعة كلـ يجادلكا أما اإلجماع فيك ما إتفؽ عمى صحتو 
  ال عمى وجو اإللزامأما عف كركد عبارة  يتـ مف خبلليا تشبيو حالة جديدة بحالة سابقة منصكص عمييا،

ـ بتطبيؽ الفتكل إف  بينما  تعذر عميو ذلؾ كيمكنو طمب إستشارة أخرل،فيي تشير إلى أف السائؿ غير ميمزى
جبارم ك حكـ ميمًزـ لصاحبو ك القضاء  يعتبر  .   جب تنفيذها 

 الفتوى و القضاء 1.1.4
 كناقؿ لكبلـ اهلل تعالى مف طرؼ المفتي كتكجيوتىعتبر األدبيات الفقيية أف الفتكل ىي مجرد إببلغ        

عف حكـ  كيصدرمجبرا أك ممزما بتطبيقيا، عمى عكس القضاء الذم ييعتبر إلزامي غير ييعد فييا السائؿ 
تكزة عمى أدلة شرعية مف الكتاب كالسينة كبقية مصادر التشريع، فتككف الفتكل مر  ،إنشاء بيف المتخاصميف

 كيصدر في المعامبلت دكف العبادات 1في حيف يستند القضاء إلى الحجج كاألدلة المادية كالبراىيف
أف القضاء حكـ يتعمؽ بكضع معيف كيسقط عمى فاعميف بعينيـ في "إعبلـ المكقعيف" كيضيؼ ابف القيـ 

في الحاالت  2الفتكل التي يصح تداكليا كالعمؿ بيا بخبلؼكال يصح تعميمو عمى حاالت مشابية، 
كمو. المشابية  كيجكز لمقاضي إذا لـ يصؿ إلى مرتبة االجتياد أف يستشير المفتي إلتماـ حي

 المفتي و شروطو 2.1.4
شريع ينظـ حياتيـ كشؤكنيـ مف تالفتكل فرض كفاية عمى المسمميف، إذ البد ألفراد المجتمع  تعتبر       

عىًرفو الصيرفي بمف قاـ في الناس بأمر يي ك ، المفتييقـك بيذا الدكر فالدينية كيقـك عمى تبياف شرائع الديف، 
السنف كاالستنباط كلـ يكضع لمف عمـ  امؿ عمـك القرآف كخصكصو، كناسخو كمنسكخو، ككذدينيـ كعمـ جي 

مسألة كأدرؾ حقيقتيا، فمف بمغ ىذه المرتبة سمكه بيذا االسـ )المفتي(، كمف استحقو أفتى فيما استفتي 

                                                             
، الدار البيضاء: 4محمد رياض،  األحكاـ في تمييز الفتكل عف األحكاـ لمقراؼ: أصكؿ الفتكل ك القضاء في المذىب المالكي،ط  1

 187، ص2010مطبعة النجاح الجديدة، 
 11/264إعبلـ المكقعيف ابف القيـ الجكزية،   2
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تفؽ الفقياء عمى أنو ينبغي لممفتي اإلفتاء، في حاالت ىي:  إذا عييف لذلؾ مأمكرا، اك إذا خمت 1فيو . كا 
غيره، أك لضيؽ الكقت كخشي فكات أكاف الكاقعة دكف معرفة حكميا الببلد أك اإلقميـ مف أم مفتي 

عرفا إياه، بأنو: "ميخبر عف اهلل تعالى كالنبي، كميكًقع لمشريعة ، كيقكؿ الشاطبي في مكافقاتو مي 2الشرعي
 عمى أفعاؿ المكمفيف، كنافذ أمره بمنشكر الخبلفة كالنبي"، كقد قيًرف اسمو بزيمرة أكلي األمر، كطاعتو مف
ي ػطاعة اهلل كرسكلو. كقد قررت الشريعة اإلسبلمية لممفتي شركطا البد لو مف إيفاءىا، ليتبكأ كرس

 أف يككف مسمما، مكمفا، صحيح الذىف، رصيف التفكير كالتصرؼ.، اءػػػػاإلفت

 كالعدؿ كاألمانة: متنزىا عف أسباب الفسؽ كمسقطات المركءة، الصدؽ الكفاءات األخالقية، 
 عمى السؤاؿ حيف عدـ المقدرة. قدرةكالكالتكاضع  

 -القرآفاـ الشرعية ػػػػػػػػػػػبأدلة األحك : ييجتمع عمى سعة عممو كعدلو، المان القدرات الفكرية والعممية(، 
التفاسير، كالناسخ كالمنسكخ(، عمـ الحديث كاالطبلع عمى أحكاليا مف صحة ك ضعؼ، العمـ بأحكاـ  

عمى األدلة ك مكاضع اإلجماع كمقاصد الشريعة اإلسبلمية باإلضافة الفقو كمناىج االستنباط، كالكقكؼ 
 إلى التمكف مف عمـ المغة العربية مف نحك كصرؼ كعمـ الببلغة.

لمامو بالمعارؼ العممية مف         فكثيرا ما زايد األكلكف عمى شركط المفتي مف حفظو لممسائؿ الفقيية كا 
لتمس بعضيـ ...فمؾ كطب كحساب  مميزات ظاىرية لممفتي كالكقار كالسكينة كالينداـ، كيبلحظ الخ، كا 

، كقد 3حيدر ابراىيـ إلى أنو ال يشترط الحرية كالذككرة في االفتاء كما ىك الحاؿ مع الركاية كاإلمامة
عبر  مركاالعتراؼ بو كاف ي هميفتي، فإصطفاءلممنصب اإلجتماعي الحرصت أدبيات الفتكل عمى أىمية 

ـ أف يفتي حتى الفقياء، فقد كرد عف االماـ مالؾ أنو قاؿ :" ال ينبغي لمعالً جماعة كىـ أىؿ الحؿ كالربط 
 يراه الناس أىبل لمفتكل"، كلـ ينتصب االماـ مالؾ بدكره لمفتكل حتى شيد لو سبعكف عالما بأىميتو لذلؾ.

 الفتوى و أصول الفقو 2.4
تعتبر عمـك الفقو احدل منتجات الحضارة العربية اإلسبلمية كاالختصاص العممي الخاص بيا        

كالذم نشأ بيا كبداخميا، كتؤكد االبحاث الكثائقية التي أشرؼ عمييا عدد مف الباحثيف كمف بينيـ 

                                                             
 265، ص2000محمد بف عمي الشككاني، ارشاد الفحكؿ إلى تحقيؽ الحؽ مف عمـ االصكؿ، الرياض:دار الفضيمة لمنشر كالتكزيع،   1
،  كنزاىة أمانة كالقضاء الفتكلخضر العبيدم،   2  23 ص ، 2000كتقكل،بيركت: دار ابف حـز
 .51، ص2014حيدر ابراىيـ عمي، سكسيكلكجيا الفتكل: المرأة ك الفنكف نمكذجا، الجزائر: دار القصبة لمنشر،   3
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ي اإلسبلمي المستشرقيف ذاتيـ، أف عمـك الفقو اإلسبلمي كجدت منشأىا كجذكرىا داخؿ العقؿ العرب
كمعطياتو المجتمعية كلـ تستميمو مف الحضارات األخرل متأثرة ببعض عمكميا كما يحدث عادة أثناء 
حركية التدافع المعرفي، فيك عمـ مستقؿ ساىـ في بناءه منذ بداياتو أم منذ القركف الثبلثة األكلى لميجرة 

كيقدر  1عمـك المغة كالمؤرخيف...الخ عمماء ذكك ميارات فكرية مختمفة التخصصات مف عمـك الكبلـ إلى
   الجابرم أف مجاؿ الفقو أكثر المنتجات الفكرية غزارة في المكركث اإلسبلمي. 

يك العمـ الذم سائر األدكات الشرعية التي تستخدـ في إخراج الفتاكل، ف أصكؿ الفقو يتضمف باب      
عرفو ابف حـز بناء أحكاـ الحقة عمييا، فيي يدرس مناىج استنباط األحكاـ الشرعية كاستخراج العمؿ قصد 

عمى أنو المعرفة بأحكاـ القرآف كناسخيا كمنسكخيا كالمعرفة بأحكاـ كبلـ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ 
رد ما لـ يص كمعرفة ما أجمع العمماء عميو كما اختمفكا فيو ككيؼ يي ف ناسخو كمنسكخو كما صح نقمو م

 .2لرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـاالختبلؼ إلى القرآف ككبلـ ا

كأكؿ ىػ 204بف إدريس الشافعي المتكفى في  محمد اهلل عبد أبي اإلماـكيقدـ تاريخ الفقو االسبلمي      
كحدد قكاعده بأربعة أصكؿ كىي الكتاب "، الرسالةفي مؤلفو الشيير "عالـ كضع لبنات اصكؿ الفقو 

بؿ المنيجية إلستخراج السي االسس الفمسفية لعمـ الفقو ك  الرسالةكالسنة كاالجماع كالقياس، كتضمنت 
إلى صفات الفقيو فيو تطرؽ باإلضافة إلى أنو يمصادر المكثكقة في الديانة اإلسبلمية، الاألحكاـ مف 

غيرىا مف القكاعد كالشركط كالقكاعد المغكية المرشدة لو كالمكازيف التي تضبط انسجاـ األقيسة بالمصالح ك 
إحدل اآلليات التي ابتكرىا الشافعي لمتشريع بؿ كلمتفكير  القياسكيعتبر  التشريع لحياة الناس،المراد بيا 

كما أضاؼ العمماء ، 3كتنظيـ ليس فقط حياة الناس بؿ قنف اإلنتاج النظرم لمعمـك العربية االسبلمية
المصالح  مثؿ نص فيو في إستنباط األحكاـ مما الييعتد بيا أيضا  المتأخريف منيـ عدد مف الكسائؿ التي

  ...الحيؿ الشرعية ك المرسمة، العرؼ، اإلستصحاب، سد الذرائع، مقاصد الشريعة

 القياس - أ
َل َخْمٍق ُنِعيُدهمثؿ ما جاء في قكلو تعالى: " القياس لغة ىك التقدير كالمساكاة،       )االنبياء: " َكَما َبَدْأَنا َأوَّ

َياَح َفتُِثيُر َسَحابًا َفُسْقَناُه ِإَلى َبَمٍد َمي ٍت َفَأْحَيْيَنا ِبِو اأْلَْرَض َبْعدَ ، ككذلؾ (104اآلية  "َوالمَُّو الَِّذي َأْرَسَل الر 

                                                             
 98-96، ص 2011، بيركت: مركز دراسات الكحدة العربية، 11محمد عابد الجابرم، نقد العقؿ العربي، ط  1
، اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ، تؽ: احساف عب  2  .127، بيركت : دار اآلفاؽ الجديدة، بدكف سنة، ص 2اس، المجمد ابي محمد عمى بف حـز
  100المرجع السابؽ، محمد عابد الجابرم، ص  3
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فقارب تعالى إعادة الخمؽ بإبتدائو، كشبىو إحياء األمكات بإحياء  ،(9، اآلية)فاطر َمْوِتَيا َكَذِلَك النُُّشوُر"(
 كممة القياس لغكيا.األرض، ىك ما ييقصد ب

كيقصد ، عمماء الرأمإعتد بو خصكصا  يعتبر أداة مف أدكات عمـ أصكؿ الفقو أما اصطبلحا فيك      
بو عممية استنباط األحكاـ بكاسطة مقارنة أمر أك حادثة مستجدة بأخرل مشابية قد سبقتيا كرد فييا نص، 

مقاربة الشيء إلى نظيره لكجكد كجو شبو عمَّة جامعة بينيما، أك ما ييعرؼ بتسكية الفرع باألصؿ في حكـ لً 
في االصطبلح الشرعي كؿ كضعية أك حالة جديدة يتـ إلحاقيا بكضعيات سابقة تـ بينيما، كييقصد بالفرع 

الفصؿ فييا عف طريؽ إحدل مناىج إستخراج األحكاـ مف النص اك االجماع أك قياس سابؽ )عند 
لعمة فيي ذلؾ الرابط الذم يستخدمو الفقياء إلسقاط الفرع عمى األصؿ كاعتباره حجة أما ا، المالكية فقط(

كىي اإلقرار بالعبلقة المفظية االشتقاقية الكاردة  اإليماءك  اإلجماعشرعية كيعتمدكف في ذلؾ عمى النص، 
ال يصمح كىك رصد جميع أكصاؼ الحكـ كالقياـ بعممية التصفية كاسقاط ما  السبر كالتقسيـفي النص، 

منيا  كلمقياس حاالت يككف عمييا المكضكع،كىي العبلقة بيف الحكـ كالكصؼ،  المناسبةلبناء العمة، ككذا 
 .كغيرىا قيػػاس الداللة كالشبوك العمـ بالعمة أم العمة جمية أك خفية 

بف حـز ، إذ يعتبره اوأثار القياس األصكلي الكثير مف الجدؿ بيف العمماء بيف مؤيد كمناىض ل       
(، ةبعيدممارسة فكرية الغزالي ككثير مف المتأخريف ك   كيؤيدكف في المقابؿ عف المنطؽ )مقدمة العمـك

القياس المنطقي، إذ يعتمد ىذا األخير عمى االنتقاؿ مف المعمـك إلى المجيكؿ أم يقـك المجتيد بإثبات 
حقائؽ معمكمة كيككف منيجو الربط المنطقي بيف حقيقتيف إلستنباط ثالثة كىك ما يصفو ابي حامد الغزالي 

يج اإلستنباط ليبني معرفة ناتجة ينت إذ أنوبالمقدمتيف الكبرل كالصغرل ليتكصؿ إلى النتيجة المنطقية، 
كىك  حكـ الكمي مف تتبع جزئياتوعكس القياس األصكلي الذم يبحث كيستنتج الكذلؾ عف مسممات، 

حتى  جزئيات كثيرة داخمة تحت معنى كميف تتصفح إ، عرَّفو أبك حامد الغزالي كما يمي: "ئينشاط إستقرا
، بينما انكره جميكر مف الفقياء كحتى بعض 1"ي بوإذا كجدت حكما في تمؾ الجزئيات حكـ عمى ذلؾ الكم

بقسكر النص القرآني يكحي الجانب البشرم في نفس الكقت  يغمب عميوالصحابة بإعتباره نشاط عقمي 
  (38االنعام:)" َشْيءٍ  ِمنْ  اْلِكَتاِب  ِفي َما َفرَّْطَنا:"كعدـ تغطيتو لكافة أحكاـ الشريعة مستدليف باآليات 
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 مقاصد الشريعة - ب

عَّرفيا الشيخ محمد الطاىر بف عاشكر فقاؿ: تعد مقاصد الشريعة إحدل الركائز النظرية في الفقو،     
"ىي الكيفيات المقصكدة لمشارع لتحقيؽ مقاصد الناس النافعة أك لحفظ مصالحيـ العامة في تصرفاتيـ 

"مقاصد التشريع العامة ىي المعاني كالًحكىـ الممحكظة لمشارع في جميع الخاصة"، كقاؿ في مكضع آخر :
أحكاؿ التشريع أك معظميا بحيث ال تختص مبلحظتيا بالككف في نكع خاص مف أحكاـ الشريعة كغاياتيا 

كيدخؿ في ىذا معافو مف الحكـ ليست ممحكظة  ،...العامة كالمعاني التي ال يخمك التشريع مف مبلحظتيا 
:" أما  في المقصد فيقكؿ الغزالي فصؿكي ،، 1ر أنكاع األحكاـ كلكنيا ممحكظة في أنكاع كثيرة"في سائ

بقاء، كقد يعبر بالتحصيؿ جمب  المقصكد فينقسـ إلى ديني كدنيكم، ككؿ كاحد ينقسـ إلى تحصيؿ كا 
 فيرتبطت نظرية مقاصد الشريعة باإلماـ الشاطبي إذ يقكؿ كا   ،2المنفعة، كاالبقاء بدفع المضرة"

تكاليؼ الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدىا في الخمؽ كىذه المقاصد ال تعدك ثبلثة أقساـ  إف: "المكافقات""
  3أحدىا أف تككف ضركرية كالثاني أف تككف حاجية كالثالث أف تككف تحسينية"

غير أف  ،التفكر في أسباب نزكؿ األحكاـ حيفستنبط الفقياء مفيـك المقاصد مف النصكص ذاتيا كي
اهلل تعالى لـ يجعؿ حكمة مف التنزيؿ كينكركف ىذا المنظكر فيقكلكف في ذلؾ أف الكثير منيـ يختمؼ مع 

ال ُيسأل عما يفعل التعميؿ كحجة شرعية يتـ مراعاتيا في إستخراج األحكاـ مستدليف بقكؿ اهلل تعالى:" 
ي إذ نقؿ عف داكد ػػػػؿ االحكاـ ابف حـز االندلسػػػػػػػرم تعميػػػػػػكمف أشير منك، 23" األنبياء:وىم ُيسألون

قصد بنظرية يي ف ،4اؿ:" اليفعؿ اهلل شيئا مف األحكاـ كغيرىا لعمة أصبل بكجو مف الكجكه"ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىرم فقػػػػالظ
الفقو مراعاة اليدؼ المنفعي مف الحكـ أك الفتكل، فبل يكتفي المشرع بإصدار حكـ المقاصد في أصكؿ 

نما يجب عميو أف ييحقؽ منفعة الفرد في ذلؾ  .يستجيب إلى قكاعد اإلستنباط، كا 
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 ومأسستيا  نشأة الفتوى 3.4

نشأت الفتكل في عيد النبي)ص( إذ كاف يتكلى التفسير كًتبياف تعاليـ القرآف باإلضافة إلى الحكـ        
كالتي تتعمؽ  عف مكقؼ الديف مف شؤكنيـ الخاصة في مسائؿ قكمو، إذ كاف يكفد إليو الناس يستفسركف

ج األحكاـ لـ يكف حكرا عمى تاريخ سيرة النبي يشير إلى أف إخرابمعاشيـ كعبادتيـ كمعامبلتيـ، غير اف 
 بما تقضي يا معاذ، فقاؿأنو قبؿ خركج معاذ بف جبؿ الى اليمف سألو الرسكؿ:"  فييذكرالرسكؿ)ص(، 

بكتاب اهلل، قاؿ : فإف لـ تجد، فقاؿ بسنة رسكؿ اهلل، فقاؿ: فاف لـ تجد، فقاؿ: أجتيد رأيي ك ال آلك، 
 . 1كرسكلو" اهلل لما يرضى اهلل رسكؿً  كفؽ الذم هلل الحمد كقاؿ صدره اهلل، عمى فضرب رسكؿ

 أنيـ كانكاكقد اقتدل الصحابة في عيد الرسكؿ بو كاستمركا في تكلي ميمة اإلفتاء مف بعده، بحكـ        
دارة لشؤكف الناس، باإلضافة إلى  رفقاء لمرسكؿ )ص( كشاىديف عمى سينتو، مف مقامات كمجالس كا 

 كقد، "المبشىريف بالجنةػ"فعيرفكا ب ةالشرعية التي ايكتكىا خبلؿ حياتو حيث أخبرىـ باصطفائيـ لدخكؿ الجن
الخبرة كالتجربة المكتسبة مف  منحيـ ىذا المقاـ مصداقية التكجيو كالنصح كتنظيـ حياة الناس، إستنادا إلى

خبلؿ سنكات العيش إلى جانب الرسكؿ)ص(، فأضحى يحتكـ المسممكف في خصكمة أك نصح أك تكجيو 
حيث  ىـ،الصحابة في النظاـ الجديد، كقد استمر ىذا الكضع إلى ما بعدمجمس الميمثؿ ب إلى الحكـ الديني

ة ك شيد لو الناس بسداد رأيو كتقكاه، ككاف ىذا انتقمت ممارسة الفتكل إلى مف تمكف مف العمـك الشرعي
 النشاط ذك طبيعة شعبية يتـ بعيدا عف أجيزة الحاكـ.

ؿ نشاط الفتكل إلى نظاـ تشريعي ييسًير حياة المسمميف، قد بدأ بعد اليجرة إلى         يعتبر المؤرخكف تحكي
ياة اليكمية لؤلنصار، فتطمب ذلؾ المدينة المنكرة، إذ إحتاج المياجركف إلى االندماج السممي في الح

ترتيبات خاصة بتنظيـ العبلقات االجتماعية مف حقكؽ ككاجبات، في العمؿ كالتجارة كالزكاج 
الميراث...الخ، ككانت اآليات الصريحة التي مصدرىا الكحي آنذاؾ بمثابة االجابة عمى انشغاالت 

في القضاء بينيـ بالحؽ، كقد تحكلت المسمميف، باإلضافة إلى لجكء الناس إلى حكمة الرسكؿ )ص( 
أقكالو كأفعالو بعد كفاتو إلى عمـ الحديث كالسنة النبكية، كالتي شكمت المصدر الثاني لنشاط اإلفتاء بعد 

كمضت الحياة االجتماعية في التطكر كالتعقيد كاحتاج الناس إلى مرشديف خاصة بعد ظيكر ما  ،ذلؾ
حتار الناس في التصرؼ  حياؿ األكضاع المتجددة كالتي لـ تحدث في حياة السابقيف سمي بالنكازؿ كا 
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قتصادية مختمفة، فزادت الحاجة إلى  خصكصا بعد الفتكحات كاالختبلط بأجناس كأنظمة إجتماعية كا 
اإلفتاء في مسائؿ العامة، حينيا تكلى المجتمع المدني باإلجماع تعييف العارفيف مف بينيـ بالديف كالذم 

ية لئلحتكاـ إليو في الفتكل، كلكف دكره اقتصر عمى الفصؿ في شؤكف العامة بتعاقد يتميز بالشركط الكاف
 إجتماعي كلـ يكف لو دكر في شؤكف الدكلة بالرغـ مف أنو كاف ييعيف مف طرؼ الحاكـ.

 

كبالرغـ مف أف الخمفاء الذيف تعاقبكا عمى حكـ الدكلة اإلسبلمية، كانكا يستعينكف بالعمماء كأىؿ       
تخاذ القرارات، فإف المفتي لـ يأخذ صفة رسمية لدل جياز الحكـ قبؿ عيد  الفتكل في إصدار األحكاـ كا 

حيدر ابراىيـ كاف أكؿ لكاتب احسب إف ىذا االخير ـ، ف1526سمطاف الدكلة العثمانية سميماف القانكني 
ف  حاكـ لمخبلفة اإلسبلمية حجز لممفتي مقعدا في مجالس الدكلة عمى نفس قدر أىمية منصب القاضي كا 
كاف ذك طبيعة استشارية، كبالرغـ مف الصفة الرسمية لمنصب المفتي في ىيكؿ الدكلة لـ يكف مف رجاؿ 

، إلى أف "شيخ االسبلـػ"دكلة كالذم أضحى ييسمى بالقرار كلكف أىؿ رأم كفتكل، كقد تدرج منصب مفتي ال
ـ بمصر منصب "شيخ االزىر" ليتكلى رئاسة العمماء كيشرؼ عمى الشؤكف 1690أنشأ العثمانيكف في 

 .1االدارية، كبذلؾ تحكؿ المفتي إلى مكظؼ رسمي لدل الدكلة
 

 الفتوى وفقو المذاىب 4.4
 المذىب المالكي 1.4.4     
أبك عبد اهلل ينسب المذىب إلى اإلماـ مالؾ بف أنس الذم عاش في أكائؿ القرف الثاني لميجرة ، كىك      

لد 179 -93)  مالؾ بف أنس بف مالؾ بف أبي عامر األصبحي الحميرم المدني ىػػ(، فقيو كمحدِّث كي
األصمي لرسكؿ اهلل صمى اهلل كنشأ بالمدينة المنكرة، ككانت آنذاؾ مصدر اإلشعاع العممي باعتبارىا المقر 

" نظرا ألنو كاف يقطف مدرسة الحديث"إذ كانت تعتبر مكطف  عميو كسمـ كمنطمؽ الدكلة كالثقافة اإلسبلمية،
 .كحفظتو مف أىؿ الرسكؿ كأصحابو المياجريف كاالنصار ومعاصري  بيا

ألف مذىب إلى فقو الرأم  تكجيوعيرؼ عنو جمع مالؾ بيف عمـ الحديث كعمـ اآلثار كالركاية، كما       
بالمصالح  كخاصة في المدينة المنكرة كاف يميؿ إلى الرأم أيضان مف خبلؿ األخذ أىؿ الحجاز

الذم  مذىب اإلماـ أبي حنيفةما جاء بو عمى غرار  كاالستصحاب ،كسد الذرائع ،كاالستحساف ،المرسمة
 كاف مف أىؿ مدرسة الرأم في المساءؿ الشرعية. 
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يَّة نقمٌيةاد عي يف ؛أكثر المذاىب أصكالن  اإلماـ مالؾ مذىبييعدُّ        ستمد ت حد عشر أصبل، منيا نصِّ
القياس،  ستخدـ فييايي  اجتيادية عقمية أصكؿ، ك الكتاب كالسنة كاالجماع كعمؿ أىؿ المدينة أحكاميا مف

ضافة إلى ما االستحساف كالمصالح المرسمة، سد الذرائع العرؼ االستصحاب قاعدة مراعاة الخبلؼ، باإل
رؼ كقد عي تحقيؽ مصمحة المسمـ،  الى وحكامأرمي " الذم تمقاصد الشريعةفصؿ "مذىب كىك التميز بو ي

في منيجو اجتيادم  كقد كاف ، المدينة في مدرسة الحديثكرائد  مثؿمالؾ في االدبيات الفقيية بم
 .االصكؿ النقميةإلى الغالب بالرغـ مف استناده 

  ما يمي:كمف أميات الكتب كالدكاكيف التي يعتمدىا المذىب 

 (ىػ 179) مالؾ بف أنس إلماـ المذىب :المكطأ .1
نة .2  (ىػ 240) لسيحنكف بف سعيد التنكخي :المدكَّ
مميلعبد الممؾ بف  :الكاضحة في السنف كالفقو .3  (ىػ 238) حبيب السُّ
 (ىػ 255) لمحمد بف أحمد العيٍتبي :المستخرجة مف األسمعة )العيٍتبيَّة( .4
 (ىػ (269 )بابف المكَّاز لمحمد بف إبراىيـ، المعركؼ :المىكَّازيَّة .5
 (ىػ 260) لمحمد بف إبراىيـ بف عبدكس :المجمكعة .6
 (ىػ 282) ألبي إسحاؽ إسماعيؿ بف إسحاؽ القاضي :المبسكط في الفقو .7
 ىػ 214)) عبد اهلل بف عبد الحكـ مختصرات .8

ف مف المدينة المنكرة ميانتشر المذىب المالكي في شماؿ افريقيا عف طريؽ تبلمذة مالؾ بف أنس القاد    
تو عف اتعاليـ المذىب كمرجعي لنقؿ كمبعكثيف مف طرؼ عمر بف عبد العزيز إلى ببلد المغرب كاألندلس

 المذىب نو ميمة نشرعأخذكا العمـ ممف ق، كتكلى عمماء آخركف 183في  1طريؽ مؤلفو "المكطأ"
"، الموطأمالؾ "االماـ عمي بف زياد التكنسي العبسي ركل عف أف تذكر االدبيات اإلسبلمية ك ، إليو كالدعكة

أكؿ مف أدخؿ  أف مالؾ أبك سعد بف يكنسكقد قاؿ المغرب، ببلد في  وككاف أشير مف نشر مذىب
كلـ يككنكا يعرفكنو، إذ كاف أىؿ المغرب عمى مف سبقو مف  وقكلبدكره إلى المنطقة، كفسر ليـ  الموطأ""

المذاىب مف الحنفية كاإلباضية كبعض مف المذاىب كالشيعة كالمعتزلية إلى جانب ثمة مف العمماء الذيف 
                                                             

يشتمؿ عمى جممة مف األحاديث المرفكعة، كاآلثار المكقكفة مف كبلـ مؤلؼ لمفقيو مالؾ بف أنس، كىك المرجع االصمي لمذىب المالكية،  الموطأ  1
  .ويمف أيضا جممة مف اجتياداتو كفتاك الصحابة كالتابعيف كمف جاء مف بعدىـ ، يتض

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9


 االطار إٌظزٌ
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 فقيو الفارسي خفرك  بف اهلل عبد محمد سمعكا مف مالؾ كعاصركه مثؿ عبد اهلل بف غانـ القاضي، أبك
ككثير ممف جاؤكا بعده كلـ ينقمكا عنو مباشرة فإتخذكا  ،سناف كغيرىـ بف الفرات بف كقتو، أسد في القيركاف

لتزمكا بو مف ببلد اإلفريقية أشيرىـ أبك سعيد سحنكف بف سعيد بف حبيب ا  مذىبو منيجا ك 
ىػ(، بعد 234سمطاف األغالبة ) ىػ(، حيث كاله القضاء محمد بف األغمب التميمي في فترة240التنكخي)

أف ذاع عممو كاجتياده في نشر الفكر المالكي، رغـ اتباعيـ لممذىب حنفي كاف المالكية يحضكف بإحتراـ 
كبير، فمـ ييمنع منيجيـ مف النماء كاالنتشار بؿ إزداد رسكخا بيف المسمميف، خصكصا في فترات الحكـ 

الرستمية كاإلدريسية عبر الدكلة كاستمر كاشتد رب األكسط ظؿ المذىب المالكي قائما في المغ ،المالكي
إلى المرابطية كالمكحدية، كمر بفترات ازدىار كأفكؿ حسب دعـ السمطاف لمعاصريو مف العمماء فقد شيد 

عمييـ  أىميا ىػ(، إذ أنكر361-ىػ290عمماء المذىب مضايقات كحظر كتقتيؿ في عيد الدكلة العبيدية) 
ق( ، عمي 240أبك الكليد مركاف المسيمي)  :األكسط المغرب في برزكا الذيف المالكية عمماء كمف، مذىبيـ

ىػ( ككاف فقييا مجتيدا في عمكـ الشرع عمى المذىب المالكي، لو عدة مؤلفات منيا 240الميمي المغربي)
 حماد، أبك عبد الرحمف بكر ابف (ىػ341احمد ابف عكف الكىراني )"المناسؾ عمى مذىب اإلماـ مالؾ"، 

 .1الدكلة الرستمية نشأ في فترةمالكي أديب كشاعر كعالـ فقيو بتييرت  (ىػ296 -ىػ200) بف سيؿ
 

 أحمد جعفر ىػ( أشير عمماء الجزائر، منيـ أبك547-ىػ405ظير مع الدكلة الحمادية في بجاية )      
بك عمركف الكىراني كأ  المسيمة، منطقةب بالمغرب المالكية األئمة األسدم كىك مف الداكدم نصر بف
لـ المذىب األشعرم  ياىػ( كغيرىـ، أما دكلة المكحديف في القرف السابع ىجرم، فرغـ اعتناؽ حكام429)

 بف محمد اهلل عبد عمماء حافظك عمى المذىب المالكي مثؿ أبكأثناء حكميـ عيرؼ ينكركا المالكية بؿ ك 
 في تسييؿ المطمب"ك ،"التمقيف شرح في لتبييفا"ؼ ػػػػػػألى ، ك بجاية في كلد( ق 567) الرمامة ابف عمي

 .2الشافعي مذىبلم مياال كافىذا األخير  ، كييذكر أف"المذىب تحصيؿ

كقد تكطد المذىب المالكي في منطقة المغرب األكسط بفضؿ المؤلفات الغزيرة التي تكلى التابعكف       
كقبكؿ محمي لعدة أسباب، منيا مكانة المدينة  لتدريسيا كترسيخيا في أكساط المسمميف، كقد كجدت صد

كمعاصرة أىميا كعممائيا  ،حاضنة لمدعكة النبكية باعتبارىاالمنكرة منشأ اإلماـ مالؾ في قمكب الناس 
 ثـ  ،كاف يعمؿ بعمؿ أىؿ المدينة كدليؿ في استخراج األحكاـ مالؾ لمرسالة ساعة نزكليا خاصة كاف

                                                             
 041ؽ04102 اٌجشائز:ِٕؼىراخ اٌذضارج0 0راتخ خذوط0ٍ عائؼح تٕىر0وآخزو0ْ ِىطىعح اٌعٍّاء واالدتاء اٌجشائز0َُٓ ج  1
 41-40ٔفض اٌّزجع 0 ؽ   2
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كثرة االختبلفات بيف أصحاب المذىب الشيعي ككفكد مذاىب كثيرة في المنطقة تتبنى بكثرة الرأم بسبب 

 حنيفة أبي مذىب في الخبلفات ظيكر عف يتحدث كىك الجيبللي الرحمف عبد العبلمةكالقياس، حتى قاؿ 
أىمو بالرأم .. راشتي الذم حنيفة أبي مذىب عف لذلؾ " فابتعدكاالمجتيديف: نفكر العامة ك  إلى أدل مما
  لقياس، فترككا فقيو كنبذكا عقائد المعتزلة...كتمسككا بالكتاب كالسنة.."اك 
 

  المذىب الحنبمي 2.4.4
ـ( 855-780ىػ / 241-164الشيباني الذىمي ) بف حنبؿ محمد أحمد بف  نسبة إلى أبك عبد اهلل      
ببغداد كىك حفيد حنبؿ بف ىبلؿ مف مؤسسي الدكلة العباسية، إذ نشأ احمد  فييا كىي في أكج كلد 

التيارات الفكرية كالفقيية، فإتجو إلى عمـ  خبلؿ حكمياازدىارىا، فكانت تزخر بالعمـك كالفنكف، كتضاعفت 
ىػ ك لما بمغ االربعيف أصبح محدثا خطيبا بيف الناس، كاف مجتيدا كرعا بالفقو شديد 179الحديث منذ 

صػػػاحب مكاقؼ ثػػابتة كقد عرؼ عنو بالحبس كالتعذيب مف طرؼ ثبلثة مف الخمفاء، كذلؾ لخبلفو مع 
إلى أف  ،ف" كالتي كاف يعتبرىا كفرا كضبللة ككاف معادم ليا ك ألىمياالمعتزلة في شأف فكرة " خمؽ القرآ

 جاء الخميفة المتككؿ كأطمؽ سراحو كأعاد اليو إعتباره في الببلط.
لـ يكف ابف حنبؿ يحبذ كتابة اقكالو كال تدكيف افكاره، إذ قاؿ عنو ابف الجكزم: " كاف االماـ أحمد        

، أم إكتفى 1تب عنو كبلمو كمسائمو، ... فكانت تصانيفو المنقكالت"ال يرل كضع الكتب، كينيى اف يك
إذ  ،بتصنيؼ كتجميع االحاديث المرفكعة كالمكقكفة كفتاكل التابعيف كتفاسيرىـ التي تمقكنيا عف الصحابة

بمركر الزمف، كقد تبمكر  إنكارىااعتبر النقؿ عف غيرىـ خطأ ألنيـ معرضكف إلى تغيير أفكارىـ أك 
بفضؿ ما دىكنو اصحابو كتبلمذتو نقبل عنو،  ،بالمذىباليـك يرتقي إلى رتبة المدرسة أم ما يعرؼ المنيج ل

 سب إلى المذىب الحنبمي.ػػنكقد جاء في ىذا الباب مؤلفات كثيرة تي 

صداىا داخؿ الفضاء العمكمي مف خبلؿ   اليـك يتضمف الفكر الحنبمي جممة مف الثكابت كالمبادئ ينعكس
 خطابات جميكر كسائؿ االعبلـ كمستخدمي مكاقع االتصاؿ االجتماعي منيا:

 

                                                             
0تُزوخ:ِؤطظح اٌزطاٌح ٌٍطثاعح و إٌؼز 0عثذ هللا تٓ عثذ اٌّذظٓ اٌتزو0ٍ اٌّذهة اٌذٕثٍٍ: دراطح فٍ تارَخه وطّاته0ج  1

 010ؽ41140واٌتىسَع0
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 اتباع السمف - أ
ككاف ييتـ كينتيج في جمع المعرفة ما نيقؿ عف حياة  ،عمى لئلماـ احمد الفكرم  منيجيرتكز ال      

معتبرا الخركج عف منياج السمؼ خركج عف معرضا عف غيره،  الصحابة، فبل يخكض إال فيما خاضكا
 . حتى أف البعض أنكر عميو صفة الفقيو ليكتفي بكصفو بالميحًدث الديف

حسب ما  اتباع السمؼ قكال كعمبلالذم يعتمد عمى ماد الفكر الحنبمي، تعتبر فكرة اتباع السمؼ عً        
، كإلنجاح  كال الخركج عما عيرؼ عنيـبل يحبذ الزيادة عمييا فسيرة رسكؿ اهلل )ص( كصحابتو، جاء في 

جد ستيعصي كلـ يي سيرة النبي كالصحابة، كما اذلؾ يعمد الى قياس كؿ ميستحدث في حياة المسمميف عمى 
"البدعة"، ر كيدخؿ في نطاؽ مف قكؿ أك فعؿ في الحياة االجتماعية لمناس فيك ميستنكى  تاريخيـلو أثر في 

فبالنسبة إلى فكر أحمد بف ، 1مثاؿ يحتذل بو كال ألؼ مثمو سابؽ كالما ايختيرع مف غير أصؿ  ىيالبدعة ك 
ففي كتابو )الرد عمى الزنادقة  ،ىي كؿ مستجد لـ يعرفو السمؼ كقد كجب تركو كىجرانوالبدعة حنبؿ 

قاؿ في رسالتو إلى عبدكس بف مالؾ العطار: "أصكؿ السنة عندنا التمسؾ بما كاف عميو  كالجيمية(
كترؾ الخصكمات، كترؾ  ،بدعة ضبللة إذ أف كؿ)ص(، كاالقتداء بيـ كترؾ البدع  أصحاب رسكؿ اهلل

استند في تحريـ التعامؿ ، كقد الجمكس مع أصحاب األىكاء، كترؾ المراء كالجداؿ كالخصكمات في الديف"
اخرجو أحمد كابك داكد كابف ماجة مف حديث العرباض بف نبكم ثات االمكر عمى حديث حدً مع مي 

متدت ، 2"النارِ  في وكلُّ ضاللةٍ  ،وكلُّ بدعٍة ضاللةٌ  ،بدعةٌ  محدثةٍ  كلُّ األمور فحدثات اكم ومُ إيَ " ارية:ػػػػػػػػس كا 
ليـ، كعيرؼ عنو أنو قاطع  كردعا ػ"أىؿ البدع"، كذلؾ زجراػ باعتبرىـ صرامة فكره إلى مقاطعة أكلئؾ مف 

 مف قالكا بخمؽ القرآف مف المعتزلة حتى مات. 
 بدكره الى 3الحنابمةالممقب بشيخ ىػ 513-ىػ 431أبك الكفاء ابف عقيؿ البغدادم  تعرضكقد        
بسبب مجالستو العمماء المعتزلة ك تمقيو عنيـ عمـ الكبلـ، حتى أف جاء الحنابمة ذاتيـ مف طرفيـ  العقاب

اف ذلؾ يحرمني ػػػػػػػاء، ككػػػػػػاعة مف العممػػػػػابمة يريدكف مني ىجراف جمػػػػػػا مف الحنػػػػػاف اصحابنػػػػعنو: "كك

                                                             
، أطمع عميو في 29/03/2011"، شبكة االلككة الشرعية، تاريخ النشر مكارد اصطبلح البدعة كبياف االختبلؼ في تحديده"، الرٌزك مظفر حسف  1
3/7/2019  ،https://www.alukah.net/sharia/0/30418/#ixzz5x9yKUfpZ   
 065 تُزوخ: دار اٌىتة اٌعٍُّح0 ؽ12اتى هاجز اٌّـز0ٌ اٌّىطىعح اٌىثزي ألطزاف اٌذذَث إٌثىٌ اٌؼزَف0ج  2
  117قاسـ السامرائي، جامع المنصكر ببغداد كأثره في تطكر الحركة الفكرية في العصكر العباسية، بيركت:دار الكتب العممية، ص  3

https://www.alukah.net/sharia/0/30418/#ixzz5x9yKUfpZ
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كزادت نقمتيـ عميو كمما نيكه عف الدفاع عف الحبلج إلى أف اىدركا دـ ىذا األخير، ك ، 1عمما نافعا"
ككذلؾ شددكا العقاب عمى نجـ الديف  و،عقيؿ إلى أف رجع عف مجالسة المعتزلة، كأعمف تكبت ضربكا بف

 . 2ىػ( بالضرب كالنفي إلى أف انتيى عف مخالفتيـ716الطكفي الصرصرم )

 الحرص عمى األمر بالمعروف و النيي عن المنكر - ب
تستمد شرعيتيا  حيثتحتؿ فكرة األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر مكانة بارزة في الفكر الحنبمي        

َرَأى ِمْنُكْم ُمْنَكًرا َفْمُيَغي ْرُه  مىفٍ ؿ عف النبي )ص( قاؿ: " فينق كتفقو فييا جمعيا ابف حنبؿي تمف األحاديث ال
يَمانِ  ،َفِإْن َلْم َيْسَتِطْع َفِبَقْمِبوِ  ... ِبَيِدِه َفِإْن َلْم َيْسَتِطعْ  ا أخرج مسمـ مف حديث ابف كم"، َوَذِلَك َأْضَعُف اإلِْ

نبي بعثو اهلل في ُأمٍَّة قبمي إال كان لو من ُأمَِّتِو َحَواِريُّوَن وَأْصَحاٌب  ما منمسعكد عف النبي قاؿ: " 
يقولون ما ال يفعمون، ويفعمون ما ال  ُخُموفٌ  من بعدىم َتْخُمفُ  يأخذون بُسنتو وَيْقَتُدوَن بَأمره، ثم إنيا

مؤمن، ومن َجاَىَدُىْم بمسانو فيو ُيْؤَمُروَن، فمن َجاَىَدُىْم بيده فيو مؤمن، ومن َجاَىَدُىْم بقمبو فيو 
، تتضمف االحاديث تكجييات لممسمميف بضركرة المبادرة 3"مؤمن، وليس َوَراَء ذلك من اإليمان َحّبُة َخْرَدلٍ 

إلى تغيير ما يينكره المجتمع كيعتبره مسيئا، كذلؾ بشتى السيبيؿ مف الدعاء باليداية إلى النصح إلى التدخؿ 
 يعبر عنو بمفظ "الجياد" لمتركيز عمى ضركرة بذؿ الجيد في ذلؾ.    المباشر كالصريح كالذم

برسـ المعالـ الفقيية كاألحكاـ الشرعية لجعؿ األحاديث أحكاما تنفيذيو،  اتباع المذىبكقد قاـ ا       
كاـ مباشرة لتبياف ما عمييـ مف الفرائض الشرعية في تسيير الدكلة  مكجية إلى األفراد كالجماعات كالحي

 أبي بكر بف ابي الدنياجممة مف الفقياء الميتميف مف جميع جكانب الحياة االجتماعية، كقد ساىـ ك 
بمؤلفات  ىػػ(728ىػ(، كالحافظ إبف تيمية )458ىػ(، القاضي أبي يعمى)311ىػ(، أبي بكر الخبلؿ )281)

 .ألمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر(متفرقة تحمؿ عنكاف )ا

 طاعة أولي األمر - ت

مف الحكمة  جزءالسمطاف كالصبر عمى تقمبات الحاكـ اك الخضكع إلى يعتبر االماـ احمد التحالؼ     
جاء في رسالة بعثيا إلى عبدكس بف مالؾ العطار نصيا:" ...كالسمع كالطاعة لؤلئمة االيماف، حيث ك 

                                                             
     2005، مكة: مكتبة العبيكاف، 1/134عمى طبقات الحنابمة، ت: عبد الرحمف العثيميف، المجمد  ، الذيؿابف رجب السبلمي البغدادم  1
1/134 
 355 -353، ص عثذ هللا تٓ عثذ اٌّذظٓ اٌتزوٍمرجع سابؽ،   2
 123، ص2017، الرياض: معالـ السنف،2عبد الكريـ الخضير، شرح كتاب الفتف مف صحيح البخارم، ط  3

https://app.alreq.com/ar/Authors/Author/7f1d676a-e6f5-42c5-dd91-08d7902f2e12
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جتمع الناس عميو كرضكا بو، كمف اكأمير المؤمنيف؛ الب لي الخبلفة كا  خرج عمييـ بالسيؼ ر كالفاجر ممف كي
ألحد أف يطعف عمييـ كال ينازعيـ كدفع الصدقات إلييـ  حتى صار خميفة كسيمي أمير المؤمنيف، ...ليس

كمف دفعيا إلييـ أجزأت عنو برا كاف أك فاجرا"، فقد كاف مناىضا لقتاؿ السمطاف كالخركج عميو  جائزة نافذة
تى لك كاف الحاكـ ظالما لرعيتو مشقا عمييا، مف الناس، لككف ذلؾ خركج عف الطاعة كطريؽ األماف ح

كمف  فتحقيؽ الغمبة كفيؿ بردع المسمميف عف الثكرة كالعصياف حفاظا عمى شمؿ المسمميف كحقنا لدماءىـ
يكاصؿ في رسالتو :"...كمف  خرج عمى إماـ مف أئمة المسمميف كقد كاف ك فعؿ منيـ فقد مات كافرا، 

بالخبلفة بأم كجو كاف بالرضا كالغمبة، فقد شؽ ىذا الخارج عصا المسمميف قركا أالناس اجتمعكا عميو ك 
التاريخ كتب ذكر ت، ك 1الخارج عميو مات ميتة الجاىمية" كخالؼ اآلثار عف رسكؿ اهلل )ص(، فإف مات

؛ العباسيكفخمفاء ال أكاخراإلسبلمي تجربة ابف حنبؿ مع السياسة خبلؿ الحكـ العباسي كخاصة مع 
لمعتصـ كالكاثؽ كالمتككؿ، إذ أنو كاجو المأمكف في مسألة خمؽ القرآف كقد اظير نفيو لذلؾ المأمكف كا

عترض عمى فكر المعتزلة ك  كانكا مقربيف مف الببلط آنذاؾ، فأثار حفيظة المأمكف قبؿ مماتو مما ىـ مف كا 
ب كتـ ذً كعي نجاه مف عقاب حتمي، كلكف سرعاف ما سيجف في عيد مف تبله؛ أخيو الخميفة المعتصـ، 

عدـ ة التنكيؿ بو نتيجة مخالفتو لمفكر السياسي كعدـ تنازلو عف آراءه كلك بقميؿ، كلكنو ظؿ متمسكا بفكر 
ففي عيد  ،حرض عمى العصياف كظؿ صابرا محتسباكلـ يي  يعصً  ، غير انو لـالخركج عف السمطاف

باالنكار بقمكبكـ كال تخمعكا ابدا مف اشتد الفكر المعتزلي راسؿ اصحابو قائبل:" عميكـ  أيفالخميفة الكاثؽ 
إلى  2"طاعة كال تشقكا عصا المسمميف كال تسفككا دمائيـ، كأصبركا حتى يستريح بره أك ييستراح منو فاجر

 أف جاء الخميفة المتككؿ كأعاد لو اعتباره كمكانتو كجعمو مف أىؿ الشكرل.

 الحركة الوىابية والتيار السمفي المعاصر 5.4

محمد ابف عبد الكىاب بف  كىك نسبة إلى ميراثو الديني، عيرفت أفكار ابف عبد الكىاب بػ "الكىابية"      
ًلد في مدينة نجد بالمممكة العربية السعكدية مف عائمة عمـ كفقو ىػ، كي 1206-ىػ1115سميماف التميمي 

ي مف عمماء المنطقة، حفظ القرآف عمى المذىب الحنبمي، إذ كاف كالده قاضيا كفقييا، كجديه سميماف بف عم
كتتممذ عمى يد أبيو، ثـ سافر لتمقي العمـ إلى مكة كالبصرة كبغداد، تشبع بفكر ابف تيمية كتمميذه ابف القيـ، 
كرجع إلى دياره مستنكرا أسمكب تديف عشيرتو كمسممك الجزيرة عمكما، معتبرا مجتمعو ال يعيش اإلسبلـ 

                                                             

 
1

 95، ص1999،مكتبة دار المسير: الرياض، 2طإلماـ أىؿ السنة أحمد بف حنبؿ، عبد اهلل الجبريف، شرح أصكؿ السنة  
 0056 تُزوخ:دار اٌىتة اٌعٍُّح0 ؽ0ِذّذ تٓ ادّذ اٌذٕث0ٍٍ غذاء االٌثاب: ػزح ِٕظىِح اِداب0 ج  2
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ؼ عمى حالة مف الكفر، فشرع في الدعكة إلى الديف االسبلمي كما نزؿ الحؽ كىك غارؽ في البدع ك يشار 
في زمف العرب المعاصركف لمدعكة النبكية، كخاض في مناىضة التقاليد كالشعائر الدينية التي كاف يتبعيا 

خراجيـ مما اعتبره طريؽ الضبلؿ كألؼ في ذلؾ كتاب "التكحيد"، أالمجتمع، ك  خذ عمى عاتقو ىدايتيـ، كا 
أخذ مع تبلمذتو يطبؽ أفكاره عمى أرض الكاقع، فقاـ بيدـ سرعاف ما ك  منظكره العقائدم، يشرح فيو الذم

بعض أضرحة الصحابة كقطع األشجار التي كاف يعتبرىا الناس مقدسة، كرجـ بالحجارة إمرأة متيمة 
معتبرا الشعائر الدينية المنتشرة مف زيارة القبكر كاألضرحة تعتمد محاربة "إصبلحاتو"  تبالخيانة، حيث كان

كقد صدمت تصرفاتو ، نكع مف العبادة كىي بذلؾ ًشرؾ باهلل، كعميو دعا إلى ترؾ ذلؾ كتكحيد اهللإياىا 
ر، حاكـ دكلة بني خميد كقبيمة ػػػقبائؿ المنطقة كأثارت حفيظة رؤساءىا، فقاـ سميماف بف محمد بف غري

إلى )الدرعية( ليمتقي بمحمد بف سعكد بف محمد آؿ فتكجو طيؼ بطرده مف المنطقة )العيينة( الحاسو كالق
لبناء دكلة آؿ سعكد، كجاء عف ابف عبد الكىاب بأنو كعد  ،السياسي-أ تحالفيما الديني، ايف بدمقراف

حالؼ ابف عبد الكىاب نجح تكقد  األمير بالكفاء كاإلخبلص لمدعكة قائبل :" ...الدـ بالدـ ك اليدـ باليدـ.."
بيت كاألمير آؿ سعكد كانتشر في أنحاء الجزيرة، فييدمت آثار الحقبة النبكية مثؿ بيت خديجة بنت خكيمد، 

ابي بكر، كمكاف كالدة الرسكؿ)ص( كمعالـ أخرل، باإلضافة إلى ارساء قكانيف متشددة تتبنى شعار 
رساء شريعة الدكلة الجديدة استنادا إلى ف كر محمد ابف عبد الكىاب كمرجعية دينية لدكلة "التكحيد" كا 

ليستمر حمؼ  آؿ سعكد كآؿ الشيخ كىـ سبلئؿ الشيخ ابف عبد الكىاب ، السعكدية الناشئة بالجزيرة العربية
التقاليد الدينية التي أنشأىا كرثة  جممة بأنوالتيار الكىابي الكركا تيفاف س كقد كصؼ، قائما إلى يكمنا ىذا

كيضيؼ الكركا أف محمد ابف عبد الكىاب كالتي أضحت تتبادؿ عبلقة عضكية مع النظاـ السياسي، 
الجزيرة  داخؿفي إطار تنافسي بيف التيارات الدينية  الكىابية"الحركة "كسائؿ االعبلـ تداكلت ما اسمتو بػػ 

-1902مت المؤسسة الدينية إباف نظاـ الممؾ عبد العزيز ) ـ، إلى أف إستخد17منذ القرف العربية 
 . 1( تكصيؼ "السمفية" بدؿ "الكىابية" مع تبنييا نفس المصدر الفكرم1953

السمؼ الصالح" ة السمؼ كييقصد بػػ"السمؼ" أك "تيعتبر "السمفية" فرقة دينية تتبنى فكر كمنيج حياك       
الشريعة االسبلمية الفترة التي طيبقت فييا  ييعتقد انيااألجياؿ الثبلثة األكلى منذ عيد النبي )ص(، إذ 

َخْيُر النَّاِس َقْرِني، ثُمَّ الَِّذيَن َيُموَنُيْم، ثُمَّ الَِّذيَن َيُموَنُيْم،  استنادا إلى حديث الرسكؿ )ص(:"  بشكميا األمثؿ

                                                             
1 Stéphane la croix,  «  les nouveaux intellectuels religieux saoudiens : le wahabisme en question », REMMM, 
juillet 2008, https://journals.openedition.org/remmm/5423, consulté le 3 /07 /2019   

https://journals.openedition.org/remmm/5423
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شكمو ب، فيخمصكف إلى أف اتباع الديف 1" ْقَواٌم َتْسِبُق َشَياَدُة َأَحِدِىْم َيِميَنُو، َوَيِميُنُو َشَياَدَتوُ ثُمَّ َيِجيُء أَ 
ضع جياز مفاىيمي الصحيح يتكجب االقتداء بأىؿ تمؾ الحقبة الزمنية كجعميا مرجعية لممسمميف، كقد كي 

لمذات فكر كعقيدة السمفية كرؤيتيـ يحدد بكضكح  شكؿمستقى مف التراث الديني، تـ تنظيمو كتقنينو ب
 كلآلخر كمف بيف تمؾ المفاىيـ: الفرقة الناجية، الكالء ك البراء، الجماعة ..

 الفرقة الناجية - أ

ذكره طائفة مف  داكلتت ،"الفرقة الناجيةما سمي بػ"حكؿ شاع بيف أفراد التيار السمفي حديث نبكم      
ستفترُق ىذه ":(الرسكؿ)ص يقكؿ، فالكثيرالمحدثيف كالعمماء مثؿ أبك داككد كالشاطبي كالحاكـ كغيرىـ 

                ؟! من ىي يا رسول اهللقيؿ:  " األمُة عمى ثالٍث وسبعيَن فرقًة كمُّيا في الناِر إال واحدةً 
كىك النص الذم ترتكز  .2"عمى ِمثِل ما أنا عميو وأصحاِبي ن كانَ مَ ": كفي لفظ قاؿ الجماعة ؿ )ص(قا

النبكم جماعة الحديث  يقدـحيث  الناجية، عميو فمسفة الفكر السمفي المعاصر في مفيكميا لمجماعة
حكؿ رضكاف السيد الباحث يذكر ، ك بالنجاة مف النار كالعذاب األخركم ستحضىمصطفاة مف المسمميف 

 "الجماعة"ثار لحديث عف ابف عباس جابر بف عبد اهلل ك كاالشعرم تجعؿ آاف ىناؾ مفيـك الجماعة 
فمف شذ عف الجماعة شذ في النار، كما رآه المسممكف حسف فيك حسف عند )ص(: "..خمفا لرسكؿ اهلل 

المتكفى في  "ىرمز ال"مستندا إلى قكؿ  "الجماعة" األصكؿ التاريخية لمفيـك رضكاف السيد كيتتبع ،3"اهلل
الب ػػػػػػػبيف عمي بف ابي ط "الكبرل تنةػػػػػػػػادثة "الفػػػػػػػػػػحإلى يعكد اعة ػػػػػػػػػفيقكؿ أف ظيكر مفيـك الجم ،ىػ124
تجارة المسمميف كاقفة، ككاف البد مف استعادة  تعمي تكقؼ الجياد كصار الخميفة فبعد مقتؿ ، اكيةػػػكمع

عادة التكازف لمنظاـ السياسي الذم بزغت بالكاد لممبايعة معاكية لفاجتمعت االمة بالشاـ ، الشرعية خبلفة كا 
بنية مرتبطة بالجياد كالشككة مفيـك الجماعة مف بعد ذلؾ  تطكرك ، 4"عام الجماعة" حتى سمي بػػبراعمو، 
كااللتفاؼ حكؿ مجمكعة عقائد كمبادمء تميز اعضاءىا عف غيرىـ مف  إلى مفيـك االجماع كالغمبة 

كيتطكر إلى آلية النبكم بالحديث عميو بالفرقة الناجية ذات ارتباط كثيؽ  المسمميف كىك ما اصطمح
 السداد.رجح نحك يى فيك  عمى أمر ماجماع لممسمميف إكؿ  بأفبلجماع" تقتضي ل"

                                                             

    6429، 1980القاىرة: المكتبة السمفية، ، الجامع الصحيح المسند مف حديث رسكؿ اهلل كسننو كأيامو،  محب الديف الخطيب 1  
 0074 ؽ00755 22ِذّذ اٌظعُذ االتُا0ٍٔ اٌّىطىعح اٌىثزي الطزاف اٌذذَث إٌثىٌ اٌؼزَف0 ج  2

 
  299،ص1جزء  1993 ،دار الكتاب العممية بيركت : بيركت،أصكؿ السرخسي  3
، بيركت: دار الكتاب العربي، 2، الجماعة كالمجتمع ك الدكلة، السمطة األيديكلكجية في المجاؿ السياسي العربي اإلسبلمي، طرضكاف السيد 4

 220، ص2007
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 عقيدة الوالء و البراء - ب

تبيف آيات قرآنية كأحاديث نبكية كثيرة مكانة المؤمف كمكانة الكافر مف العقيدة في الدنيا كاآلخرة،        
ُقْل ِإْن ُكْنُتْم ُتِحبُّوَن المََّو َفاتَِّبُعوِني ُيْحِبْبُكُم المَُّو َوَيْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم َوالمَُّو " كيقدـ القرآف في ذلؾ آيات كثيرة: 

ال "، ثـ  (31)آل عمران، اآلية "، قل أطيعوا اهلل و الرسول فإن تولوا فإن اهلل ال يحب الكافرين َرِحيمٌ  َغُفورٌ 
ُكْم َأْوِلَياء ُتْمُقوَن ِإَلْيِيم ِباْلَمَودَّة  جاء في خطابيا أف اهلل يكافيء ك  ،(1)الممتحنة،اآليةَتتَِّخُذوا َعُدو ي َوَعُدوَّ

كالخارجيف فيما يعاقب العاصيف ألكامره  الغفراف كالرضى عنيـ،ك  بالمحبةالمؤمنيف كالصالحيف كالمطيعيف 
ْساَلمِ  َوَمن َيْبَتغِ  "بإقصائيـ مف محبتو في الدنيا كاآلخرة، فيقكؿ تعالى:عف حدكده  ِديًنا َفَمن ُيْقَبَل  َغْيَر اإلِْ

 (85)آل عمران، اآلية" اْلَخاِسِرينَ  ِمنَ  اآْلِخَرةِ  ِفي ِمْنُو َوُىوَ 

فيجمع المكاليف في زمرة  ،جماعاتك  كال يكتفي القرآف بتحديد مكقؼ اهلل تعالى مف العباد فرادل      
األحباب، كالممتنعيف في زمرة األعداء، إذ أف اآليات التي تذكر عقاب اهلل لؤلقكاـ المذنبة تجعؿ 
مسؤكليتيـ في الدنيا جماعية كمصيرىـ في اآلخرة مشترؾ، كلذلؾ حثت الكثير منيا عمى تكحيد الصفكؼ 

و كال يتبعكف ما أتى بو رسكلو)ص(، فالناس مف بيف المؤمنيف داخؿ حدكد اهلل في مكاجية مف ال يطيعكن
العقيدة قبؿ الركابط االسرية كاالجتماعية، إذ  كتفرقيـ حيث ايمانيـ منقسميف إلى فرقتاف متكاجيتاف تجمعيـ

ْخَواَنُكْم َأْوِلَياَء ِإِن  يقكؿ تعالى:" يَماِن َوَمن َيا َأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوا اَل َتتَِّخُذوا آَباَءُكْم َواِ  اْسَتَحبُّوا اْلُكْفَر َعَمى اإلِْ
ِئَك ُىُم الظَّاِلُمونَ  نُكْم َفُأولََٰ في تبياف خصائص الفريقيف مف مؤمنيف أيضا جاء ك  ،(23التوبة،اآلية )"َيَتَولَُّيم م 

ُيَوادُّوَن َمْن َحادَّ المََّو َوَرُسوَلُو َوَلْو َكاُنوا آَباَءُىْم الَّ َتِجُد َقْوًما ُيْؤِمُنوَن ِبالمَِّو َواْلَيْوِم اآْلِخِر  ":كغير المؤمنيف
يَماَن َوَأيََّدُىم ِبُروٍح م   ِئَك َكَتَب ِفي ُقُموِبِيُم اإلِْ ْنُو َوُيْدِخُمُيْم َجنَّاٍت َأْو َأْبَناَءُىْم َأْو ِإْخَواَنُيْم َأْو َعِشيَرَتُيْم ُأولََٰ

ِئَك ِحْزُب المَّوِ َتْجِري ِمن َتْحِتَيا اأْلَْنيَ  َأاَل ِإنَّ ِحْزَب المَِّو  اُر َخاِلِديَن ِفيَيا َرِضَي المَُّو َعْنُيْم َوَرُضوا َعْنُو  ُأولََٰ
النتماء كالتقرب في امعنى  ليؤدم يةالقرآناآليات المكاالة في ذكر رد يك  ،(22)المجادلة،اآلية "ُىُم اْلُمْفِمُحونَ 
ظيار الكد  القحطانيمحمد يعرؼ حيث ، السر كالعمف الكالء عمى أنو فعؿ النصرة كاالحتراـ كاإلكراـ كا 

أما البراء: فيك البعد كالعداكة بعد اإلعذار كاإلنذار، كيستشيد بقكؿ إبف تيمية في  ،لممحبكبيف ظاىرا كباطنا
كيستدؿ  ،1ككف الكالية تيعد ضدا لمعداكة كأصؿ الكالية المحبة كالتقرب، أما العداكة فأصميا البغض كالبعد

                                                             
 1992، مف مفاىيـ عقيدة السمؼ: الكالء ك البراء في اإلسبلـ، مكة: دار طيبة،  6محمد بف سعيد القحطاني، ط  1



 االطار إٌظزٌ
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َوالَِّذيَن َكَفُروْا َأْوِلَيآُؤُىُم الطَّاُغوُت النور  ِإَلى الظُُّمَماِت  م نَ  المَُّو َوِليُّ الَِّذيَن آَمُنوا ُيْخِرُجُيم " في ذلؾ باآلية:
 (257)البقرة،اآلية " النُّوِر ِإَلى الظُُّمَماِت  م نَ  ُيْخِرُجوَنُيم
محبة هلل فالمحبة، ك يكاصؿ القحطاني تكضيح مفيـك الكالء كالبراء، مف خبلؿ ثنائية العدائية        

كمكالي لو يجازيو بالمحبة  يقكؿ مف أحب ما ييحب اهلل فيك تابعإذ كأكلياءه مقابؿ إظيار العداء ليـ، 
 كمف ابتعد عما ييحب فقد ابتعد عنو كىك بذلؾ معادم هلل  كعدك لو، كىكذا يتنقؿ القحطاني مف نفسيا

ا َأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوا اَل َتتَِّخُذوا َعُدو ي يَ :" عف طريؽ االستدالؿ باآلية  ضفة المحبة إلى العداء دكف تدرج
ُكْم َأْوِلَياَء ُتْمُقوَن ِإَلْيِيم ِباْلَمَودَّةِ  ثـ يؤكد أف البراء كمكاالة "أعداء اهلل" ىي مف  ،(1)الممتحنة،اآلية" َوَعُدوَّ

كاألخكة بيف المسمميف كدعى إلى األصكؿ المتفؽ عمييا بيف المسمميف، حيث أنو كما عقد اهلل المحبة 
نصرتيـ كمكاالتيـ كمحبتيـ كيقصد بالمسمميف كؿ مؤمف مكحد تارؾ لجميع المكفرات الشرعية، فقد نيى 
بنفس المناسبة عف مكاالة الكافريف كىـ الييكد كالنصارل كالممحديف كالمشركيف كغيرىـ ممف ال يدينكف 

يـ بالمساف كاليد بحسب القدرة كاإلمكاف، كييعىد ذلؾ عمبل باالسبلـ، كقد كجب معاداتيـ كبغضيـ كمجاىدت
بغض أعداء مع  يسعى العبد بو التقرب إلى اهلل تعالى بؿ أرجع إكتماؿ االيماف مشركط بحب اهلل كأكلياءه

 اهلل  كأكلياءىـ.
ؼ ؿ أف يتـ تقنينيما مف طر كيكضح فريد االنصارم أصؿ مفيكمي الكالء كالبراء في القرآف قب       
ىك مفيـك إيماني تعبدم، القصد منو أساسا ىك تحصيف « الكالء كالبراء»ألصؿ في فيقكؿ أف "ا المشرع

دماجو في  كقد  ،ميو مف االنحراؼ عف دينو كعقيدتوبأدكات تح البنية اإليمانية لممجتمع المسمـالفرد كا 
لكنيا مقيدة بأحكاـ الحرب كالسمـ في الشريعة  كالبراء أحكاـ عسكرية خاصة ءتككف آلليتي الكال

ال ما أمكف التعامؿ معو مطمقا،  ر ال يمـز عنو بغض الكافر لذاتوكيضيؼ "...فبيٍغضي الكف، اإلسبلمية" كا 
في معاممتو ألىؿ الكتاب  )ص(كىك عكس التكجيو القرآني الكريـ كضد الثابت المتكاتر مف سنة النبي

 1كلممشركيف عامة." خاصة

، بناء العقيدةلف تيساسيأ ركيزتيف " كيعتبرىماالكالء كالبراءمبدئي " المعاصر يتبنى التيار السمفي       
عف طريؽ إظيار "الكالء" ليذه األخيرة فكرا كقناعة كشرط مف شركط االنتماء إلى الجماعة السمفية 

                                                             
كتاب الندكة العممية "حكـ الشرع في دعاكل اإلرىاب"، )مكقع كزارة االكقاؼ كالشؤكف "مفيـك الكالء كالبراء في اإلسبلـ"، "فريد االنصارم،   1

 .2020فيفرم  05اطمع عميو في ، )2007/ 05 /19 االسبلمية لممممكة المغربية، الدار البيضاء،
http://www.habous.gov.ma/2012-06-26-07-34-28/987--حكم-الشرع-في-دعاوى-اإلرىاب/5366-مفيوم-الوالء-
 ,htmlوالبراء-في-اإلسالم.

http://www.habous.gov.ma/2012-06-26-07-34-28/987--حكم-الشرع-في-دعاوى-الإرهاب/5366-مفهوم-الولاء-والبراء-في-الإسلام.html
http://www.habous.gov.ma/2012-06-26-07-34-28/987--حكم-الشرع-في-دعاوى-الإرهاب/5366-مفهوم-الولاء-والبراء-في-الإسلام.html
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يذىب صالح بف فكزاف قكائميا، فككذلؾ اظيار "البراء" كالنكراف لكؿ ما يخالؼ ، كممارسة كاسمكب حياة
اجتماعية يعتبرىا شكؿ مظاىر إلى سرد سمسمة مف دعاة التيار السمفي المعاصر مشاىير حد أالفكزاني 

التشبو بيـ ممبسا ككبلما، السفر كاالقامة بببلدىـ، ك كبالتالي ىي خركج عف الممة مكاالة الكفارمف أشكاؿ 
بمناسبة أعيادىـ، اإلعجاب بتطكرىـ كحضارتيـ كاخبلقيـ كطرؽ التأريخ بالتاريخ الميبلدم، تينئتيـ 

 .1عيشيـ ك كذا الترحـ عمييـ كاالستغفار ليـ

تراكـ ألفكار المجتيديف مف العمماء عبر تاريخ الفقو اإلسبلمي فبدأت اليـك يعد اف التيار السمفي      
أساس الفكرة الجكىرية المتعمقة بالعكدة إلى سياؽ السمؼ مع االماـ أحمد بف حنبؿ كالتي أسسيا عمى 

زاد كؿ منيـ  الفيـ المجرد لمنصكص إجتيادا منو لمحفاظ عمى أصالتيا، كجاء مف بعده أجياؿ مف األئمة
تقبؿ تإلى أف تحكلت العقيدة السمفية إلى بنية عقائدية  ماـ شكطا في التشدد كالتضييؽعمى مبدأ اإل

 بصعكبة االجتياد في التشريع. 

 والمفتون الجدد االعالم الديني  6.4 

بؿ كتخصصت  برامج الدينية بصفة مكثفةفتحت القنكات الفضائية في بداية التسعينات أبكابيا لم    
في تقديـ البرامج الدينية بعضيا في ىذا المجاؿ عمى غرار قناة "اقرأ" كىي مف أكائؿ القنكات المتخصصة 

خطاب ىذا االخير  كجعمت مفالتقنية كاإلعبلمية في تقديـ الخطاب الديني،  باحترافيتياتميزت  (1998)
الذم يهبث في حمقات المساجد، قكاعد تجارية كصناعية تختمؼ عف الخطاب الديني يستجيب إلى 

 تكثيؼك  التمفزيكنية البرامج منشطيك  كرجاؿ االفتاءدعاة عمى القائميف جمب  تالرىانات االقتصادية فرضف
مخرجات فقيية مصححة كمراجعة مف طرؼ جممة مف المفتيف دفعت بيـ الصناعة االعبلمية ب مضامينيا

 : نذكر منيافي اكساط الجماىير المتتبعة لبلعبلـ الديني شيرة متصاعدة الجديدة إلى الكاجية مما اكسبيـ 
  الُعثَْيِمينالشيخ  -ا  

مىٍيمىاف بف عبد      مَّد بف سي اًلح بف ميحى ٌمد بف صى التميمي  الكىيبي العيثىٍيًميف الرٍَّحمفأبك عىبد اهلل ميحى
 ، فقيو كاستاذ جامعي.  بالشيخ العثيمين( المعركؼ 2001–1929)

 
                                                             

  07/2020/ 5اطمع عميو في ، islamwaynetصالح بف فكزاف الفكزاف، الكالء كالبراء في االسبلـ،   1
http://www.ar.islamway.net/book/17866الكالء-كالبراء-في-اإلسبلـ/ 
 

http://www.ar.islamway.net/book/17866/الولاء-والبراء-في-الإسلام
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قاض كفقيو سعكدم كلد كدرس في الرياض،  (: 1999 –1910)باز بن العزيز بن عبد اهللعبد  -ب  
، يىك أرفع منصب ديني كقضائك  ،1994حيث شغؿ منصب مفتي عاـ لممممكة العربية السعكدية في 
 المممكة. باإلضافة إلى ترأسو المجنة الدائمة لمبحكث العممية كاالفتاء في

 األلبانيأبك عبد الرحمف محمد بف الحاج  كالمحدث اإلماـ: محمد ناصر الدين األلباني  - ت
"ميحدث العصر"،  اشتير باسـ )1999 -1914(محمد ناصر الديف األلباني المعركؼ باسـ األرنؤكطي

تمميذ محمد بيجة البيطار، عالـ في عمـ الحديث تخصص في تنقية الحديث النبكم مف األحاديث 
الضعيفة كالمكضكعة عمى أسس تضؿ محؿ ريبة بيف الباحثيف لعدـ طرحو لحجج كثيقة في عممية 

لنبكية، صحيح ، لو عدة مؤلفات معتمدة بكثرة مف طرؼ الدارسيف: أشيرىا صحيح السيرة ا1التصفية
مختصر صحيح البخارم...الخ، الترغيب كالترىيب، صحيح كضعيؼ الجامع، صحيح السنف األربعة 

كقد عيرؼ عف االلباني مغاالتو في معالجة القضايا الدينية المطركحة كتشدده كاستخدامو العنؼ المفظي 
و أف االلباني لـ يتردد في في معاممة مف ىـ مف غير السمفية، فيذكر عبد الحكيـ أبك المكز في دراست

بف باز، كمحمد الغزالي  تقزيـ رمكز الفقو االسبلمي، مف ابف تيمية ذاتو كاصفا بعض فتاكيو بالزالت، كا 
كاصفا إياه بػػ"الضاؿ"، بؿ كذىب إلى نكراف المذىب الحنفي كمقارنتو باالنجيؿ مف حيث الضبلؿ 

في الكسط الديني التقميدم أكسبتو طابع اإلثارة  ، إف تصرفاتو المناقضة ألخبلقيات التعامؿ2كالتحريؼ
فبات ذك شعبية لدل الطمبة السمفية الشباب فاتحا أماميـ باب االستيزاء باألشخاص كاألفكار غير 

 التابعة لجماعتو السمفية، كىك ما ايخذ عميو في االكساط الفقيية.

  المؤسسة الدينية بالجزائر 7.4

  بالجزائرممؤسسة الدينية المراحل التاريخية ل 1.7.4    

تمثمت األىمية االستراتيجية لئلفتاء في الجزائر في طبيعة العبلقة التي ربطت رجاؿ الديف بالسمطة      
الحاكمة عبر المراحؿ التاريخية التي مرت بيا، كقد إنعكس ذلؾ عمى المستكل االجتماعي كالسياسي معا، 
                                                             

 13-012 ؽ 0777الختالف عًٍ فمه االئتالف0 ِزاوغ: اٌّطثعح واٌىرالح اٌىطُٕح0 رػُذ ِادو0ْ ِٓ فمه ا  1
2
 0 04110 تُزوخ: ِزوش دراطاخ اٌىدذج اٌعزتُح0 4عثذ اٌذىُُ أتى اٌٍىس0 اٌذزواخ اٌظٍفُح فٍ اٌّغزب: تذث طىطُىٌىجٍ أثزوتىٌىج0ٍ ط  

 044ؽ    
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القرار السياسي في الببلد، فكاف   داخؿ دائرةإذ أف الرىانات المتعمقة بنشاط اإلفتاء اختمفت حسب مكقعيا 
ميمة المفتي في المدف كببلد  أخذتشيكخ القبائؿ في األرياؼ يؤدكف ميمة إجتماعية تنظيمية، بينما 

سمطتيا كفعاليتيا مف طبيعة  الحضر طابعا سياسي كثيؽ الصمة بالسمطة الحاكمة، مما جعؿ الفتكل تستمد
بعضا مف تطكرات مؤسسة اإلفتاء بالسمطات المتداكلة عمى فيما يمي ستعرض كنىذه العبلقة الجدلية، 

 حكـ الجزائر منذ العيد العثماني إلى ما بعد االستقبلؿ عف االستعمار الفرنسي. 
 

 الفترة العثمانية - أ
، إستحدثت ترتيبات إدارية طالت مجمس ـ1519خضعت الجزائر إلى الحكـ العثماني في  بعد أف     

القضاء )المجمس الشريؼ(، إذ عييف بو قاضييف كمفتييف مف المذىبيف المالكي كالحنفي، كىك المذىب 
تعمؽ لـ تكف الفتكل آلية تسيير ت ففي ىذه المرحمة مف تاريخ الحكـ العثماني ،الرسمي لمدكلة العثمانية

بشؤكف األفراد كالجماعات فحسب، بؿ أخذ االفتاء مف األىمية ما جعمو إحدل الكظائؼ الحيكية في الييئة 
أك مفتي اسطنبكؿ،  الدينية، بؿ الييئة الميشرعة لمدكلة في معظـ مشاريعيا، حيث يشرؼ عمييا المفتي،

، فكاف الحاكـ 1تبلء الييئة القضائيةالذم كاف يمقب أيضا بػ "شيخ اإلسبلـ" بعد تعاظـ دكره كتمكنو مف اع
 ، القدرة عمى لو ك يعمؿ بصفة كثيقة مع المفتي، إذ كاف ييجيز ىذا األخير لمحرب كالدفاع كالصمح كاليجـك

فكانت تيعد عممية اإلفتاء بمثابة الييئة التشريعية، كفي نفس الكقت  ،2بعزؿ السمطاف نفسو فتكلإصدار 
  الدرع الكاقي لفمسفة الدكلة كتكجياتيا السياسية.  

بالمئة  95بككنو مجتمعا ريفيا في معظمو، حيث تكزع حكالي  ـ1830تميز المجتمع الجزائرم قبؿ     
ف عائبلت حضرية تعكد إلى الفترة اإلسبلمية ، ما بي3بالمئة فقط في المدف 5منو بالمناطؽ الريفية ك

، حيث تميزت ىذه الطبقة بيسر أكضاعيا فكانكا مف 4ككذلؾ العائبلت الكافدة مف األندلس )األعياف(
أصحاب الماؿ كالتجارة، كاستأثركا بمجاؿ اإلفتاء كمناصب القضاء باعتبارىا مناصب مرمكقة في 
                                                             

بيف  أطمؽ السمطاف سميماف القانكني لقب "شيخ االسبلـ" عمى المفتي األكبر بعد أف نصبو رئيسا لمعمماء، عرفانا بدكره في العمؿ عمى التكفيؽ  1
 . كالقانكفالشريعة 

عمـك االنسانية كالعمـك ، رسالة دكتكراه، كمية ال1962-1830في الجزائر خبلؿ فترة االحتبلؿ الفرنسي  كالمفتكف، اإلفتاء مبلح  اليكارم  2
 99ص، 2016اإلسبلمية، كىراف، 

 

: )بيركتتػػرجمة عبد اهلل جكزيػػػػؼ  ،1962 - 1830االجتماعي  اإلقتصادم كعدم اليكارم، اإلستعمار الفرنسي في الجزائر: سياسة التفكيؾ   3
 15 ( ، ص1983دار الحداثة، 

(، 1984)الجزائر: المؤسسة الكطنية لمكتاب، الرابع، زائر في التػػاريخ: العيد العثماني، الجزء ناصر الديف سعيدكني كالشيخ الميدم بكعبدلي، الج  4
 .97ص
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ف في عشائر كقبائؿ تحكميا شيكخ القبائؿ، يينصب فييا المجتمع، أما سكاف األرياؼ فكانكا متجمعي
مندكب القبػػػػػيػػػػمة كسمطتيا األكلى إلى جانب "مجمس الشيكخ" ليقـك بيف الناس تحت رئاسةػ " القايد " كىك 

إذ ييعتبر الحبكس أك الكقؼ  ،1رجاؿ الديف  الذيف كانكا يشرفكف عمى التعميـ كعمى مؤسسػػػػػات الحػػػػػبكس
ابة بيت الماؿ لممسمميف حيث يتككف عائداتو مف مساىمات األفراد كالجماعات مف أمكاؿ كأمبلؾ، يتـ بمث

عادة تكزيعو عمى األفراد كالمشاريع التنمكية، فيي المؤسسة االقتصادية التي تدير الشؤكف المالية  تسييره كا 
لمساجد كالكتاتيب كتدفع ركاتب القائميف لممجتمع بما فيو المؤسسات الثقافية كالدينية كالرباطات كالزكايا كا

عمييا، فقبؿ قدـك الفرنسييف إلى الجزائر كاف اإلفتاء اآللية األساسية التي تيدار بيػا الشؤكف القضائية 
ؿ عميو في تنظيـ الشؤكف االجتماعية، فكانت  لممسمميف بإعتبار الفتكل جزء مف الجياز القضائي الذم ييعكى

 الذم ظير مع القدـك الفرنسي لمجزائر. المقابؿ لمقانكف الكضعي

 مرحمة االحتالل الفرنسي - ب
لعؿ أكبر تغيير أحدثو االحتبلؿ الفرنسي في الييكؿ التنظيمي لممجتمع الجزائرم، ىك تحكيؿ المؤسسة     

الدينية في الجزائر إلى مؤسسة حككمية تدار بقكانيف كضعية فرنسية، حيث بادر منذ أيامو األكلى بتفكيؾ 
مراسيـ سمسمة دارة الفرنسية أصدرت اإل، حيث كقاؼالنظاـ االقتصادم الذم كانت تقـك عميو مؤسسة األ

لحاؽ أمبلكيا ب ـ1830ابتداءا مف ديسمبر قانكنية  ممتمكات الدكلة تنص عمى تصفية الحبكس كاالكقاؼ كا 
 مع اإلبقاء عمى عمميةالفرنسية، كما منحت منصب المكظفيف إلى مسيرييا مف شيكخ كأئمة كفقياء 

ف طرؼ المجمس العممي يرأسو الشيخ مفتي المالكية، لفتاكل، متعيينيـ لتأدية الدكر االجتماعي كاصدار ا
باالضافة إلى مجمكعة مف عمماء العصر تحت كصاية إدارة الشؤكف  ،قاضي المالكية، قاضي الحنفية

 .2االىمية الفرنسية
ككاف ىذا  المجتمع،في شيكعا التديف أكثر صكر الصكفي ت الطرقية كالتيار كانكخبلؿ ىذه الفترة     

الطريقة القادرية  ىااألخير فاعبل في تككيف الكعي الشعبي مف أجؿ رد المظالـ كمقاكمة االحتبلؿ أشير 
ـ( مع نياية الحرب العالمية األكلى تجندت المقاكمة كانتظمت 1847-1832التابعة لؤلمير عبد القادر)

اسية ، كداخؿ ىذه الحركات ارتبط مرجعيتيا األسك  في حركات سياسية ثقافية أخذت مف اإلسبلـ محركيا

                                                             
 .39، ص1982: منشكرات عكيدات، بيركتشارؿ ركبير أجيركف، تاريخ الجزائر المعاصرة، ترجمة عيسى عصفكر،   1
 160-158، ص 1984العثماني، المؤسسة الكطنية لمكتاب، الجزائر، ناصر الديف سعيدكني،دراسات كأبحاث في تاريخ الجزائر العيد    2
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اإلسبلـ باليكية الكطنية التي اضحت مسألة جكىرية في الحسابات السياسية الداخمية، لعبت فييا جمعية 
 بقيادة عبد الحميد ابف باديس دكرا حاسما في تحديد ما يجب  ـ 1931العمماء المسمميف التي تأسست في 

الخاص بالجميكرية  د ظيكر خطاب االندماج كالتجنيسأف تككف عميو اليكية الجزائرية خاصة بع
، فناضؿ ابف باديس مف أجؿ اسبلـ ركحي كعقمي في نفس الكقت معمنا رفضو لئلنقياد اليكياتي الفرنسية

 يميزك يغمب عمى مظاىر التديف معارضتو لمتيار الصكفي الذم كاف ، كاشتير بالمقترح مف طرؼ فرنسا
باإلضافة  ،تدينا سمبيا كال ينيض باألمة إعتبره ابف باديس ، حيثثقافيةلجزائرييف كخصكصيتيـ الة اىكي
ابف باديس مف خبلؿ كتاباتو في الصحؼ أقدـ ك ، 1التيـتبادؿ في  بعض شيكخ الزكاياانخراطو مع إلى 

عمى عرض تصكر جديد إلسبلـ قائـ عمى التدبر في القرآف كالسنة كسيرة السمؼ  2)البصائر، الشياب...(
كيجدر الذكر بأف عبد الحميد ابف باديس تابع تككينو في عدد مف الجامعات اإلسبلمية كخاصة  الصالح،

بكبار العمماء بجامع الزيتكنة ثـ الحجاز كالشاـ حيث تعرؼ عمى المفكريف كالعمماء الذيف تأثر المشرقية، ك 
لمجمة  العقيدة كصفائيا، ككافكما دعا إليو مف نقاء  محمد بف عبد الكىاب تأثركا بدكرىـ بدعكة الشيخ

لمجزائرييف داخؿ العالـ االسبلمي أثر قكم في نظرة ابف باديس  رشيد رضا التي يصدرىا الشيخ المنار
 .    3المعاصر

 مرحمة ما بعد االستقالل  -ت 
كما أقدمت عمى إنشاء المذىب المالكي في االفتاء، رسميا تبنت السمطة الحاكمة بالجزائر المستقمة      

ىذه حممت  ، كقدقبللياتعشية اس كالتكفؿ بالشؤكف كالشعائر الدينيةليا كزارة لتمثيؿ الشخصية الركحية 
الصادر  207-65تطبيقا ألحكاـ المرسـك رقـ تسميات إدارية عديدة، فسيميت بكزارة االكقاؼ  االخيرة

كأصبحت تسمى بػ "كزارة التعميـ األصمي تكحدت مع مجاؿ التعميـ  1971ثـ في سنة ، 1965عاـ
ستعادة مبلمح ك بناء سعيا لالتربكية ايدخمت اصبلحات عمى البرامج التعميمية حيث ، 4كالشؤكف الدينية" ا 

عف طريؽ  التي عانت مف التدمير الثقافي خبلؿ سنكات اإلحتبلؿ، ليكية الكطنية العربية االسبلميةا
دماج ك ترسيـ عمى قاـ تعميمي إستحداث ما سمي بػػ"التعميـ األصمي"، كىك نظاـ  بلمية التي المعاىد االسا 

، كفرصة (1977)لتعميـ العاـ بكضعو تحت كصاية كزارة التربية الكطنية ا مع 1970كانت مكجكدة قبؿ 

                                                             
 44-007ؽ04104 دار االٔىار ٌٍٕؼز واٌتىسَع0 4ٔىر اٌذَٓ اتىٌذُح0 جّعُح اٌعٍّاء و اٌطزق اٌـىفُح وتارَخ اٌعاللح تُٕهّا0 ط  1

2 https://al-maktaba.org/book/33512/4505#p2  
0 فزجُُٕا:اٌّعهذ اٌعاٌٍّ 0فتذٍ دظٓ ٍِىاو0ٌ اٌؼُخ ِذّذ طاهز اتٓ عاػىر ولضاَا االؿالح واٌتجذَذٌ فٍ اٌفىز االطالٍِ اٌّعاؿز0ط   3

 042 ؽ 4100ٌٍفىز االطال0ٍِ
4 https://marw.dz/?q=node/4  

https://al-maktaba.org/book/33512/4505#p2
https://marw.dz/?q=node/4
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متابعة التعميـ العاـ، بمنحيـ شيادات تعميمية معاًدلة "باكالكريا التعميـ  يتمكنكا مفلـ لمتبلميذ الذيف 
ية، كتضمنت برامج التعميـ األصمي" بالنسبة لممرحمة الثانكية ك"شيادة األىمية" بالنسبة لممرحمة اإلعداد

 ربط تـك  كاألخبلؽ...، كالمعامبلت العبادات كفقو اإلسبلمية،تعميـ المغػػػػػة العربيػػػة، العقيدة  االصمي
 .1لتدريس البرامج التربكية مف مختمؼ دكؿ المشرؽ العربي أساتذةإستقداـ ىذه ب التدريسية العممية

دماج  نظاـ التعميـ األصمي إلغاءخاصة بعد لمنخب المحمية  اكقد احدثت ىذه االصبلحات انقسام        كا 
صدامات فكرية كثقافية بيف ابناء الجيؿ ظيكر  إلىل ذلؾ أد، 1978في  متخرجيو في نظاـ التعميـ العاـ

االيديكلكجيا الكافدة كمف جية أخرل  ،ينية المحمية المتداكلة منذ عقكدمف جية الثقافة الدتكاجيت ف الكاحد،
الفكرية النشاطات  باإلضافة إلى، 2مف المشرؽ يفقدمالمستى عمى الكسط الجزائرم بكاسطة المؤطريف 

أشير  ستقدـكاف يى الذم  1990إلى  1968مف سنة  ممتقى الفكر اإلسبلميالتنظيـ السنكم ل مثؿكالثقافية 
اتسعت شيئا ف ...،كمحمد متكلي شعراكم، محمد الغزالي، يكسؼ القرضاكم كغيرىـة االسبلمي الشخصيات

 ،كاستمرارية عقائديةليا  امتنفسالحقا كجدت ك  قاعدة شعبية تستميـ فقييا مف التيار الديني المشرقيفشيئا 
الجماىير المغاربية كمستخدمي  استقطابفي  قنكات االعبلـ الدينينجاح بعد انتشار الفضائيات ك خاصة 

 الفضاء االفتراضي.

  وزارة الشؤون الدينية بىياكل االفتاء  8.4

  :األعمىالمجمس اإلسالمي  1.8.4

متابعة كتيتـ ب تقنية -تقـك بمياـ ادارية كاالكقاؼتأسس المجمس كييئة تابعة لكزارة الشؤكف الدينية      
نشئت اي الجميكرية ستشارية لدل رئيس إالتحكالت االجتماعية الكبرل لممجتمع الجزائرم ثـ أصبحت ىيئة 

يعينكف مف حاليا عضكا  15ثـ  11ضـ المجمس في البدء  كقد، 1996مف دستكر  171بمكجب المادة 
 عمى الحث في  3الػدستػكر مف 195 المادة في المػػذكػػكرة االساسية مياموكتتمثؿ طرؼ رئيس الجميكرية، 

بداء كتػرقيتو االجتػياد 4عميو يعرض فيما الشرعي الحكـ كا 
كعميو يقسـ المجمس ميامو عمى أربعة لجاف  ،

 تتكفؿ بمختمؼ المياـ المنكطة بيا كىي:

                                                             
 04106 04 عذد05خذَجح داٌح0 اٌتعٍُُ االؿٍٍ واٌهىَح0 أدرار: ِجٍح اٌذمُمح0 ِجٍذ   1
 241 ص، 6، عددمجمة تاريخ المغرب العربي: اسماعيؿ تاحي، تجربة التعميـ االصمي بالجزائر مشركع نيضكم في سياؽ تجاذبات فكرية،الجزائر   2

3 https://www.joradp.dz/har/consti.htm 
4 hci-dz.com / االعًٍ-اإلطالٍِ-اٌّجٍض-ِهاَ  
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مشاريع الفتاكل كاألحكاـ الشرعية، ك تصحيح عداد مف بيف مياميا إ :لجنة الفتكل كالتكجيو كاإلرشاد  -1
 .المفاىيـ المنحرفة كالفتاكل القاصرة

حياء التراث  -2 لعمل على إحٌاء التراث اإلسالمً : مف بيف أىـ مياميا الجنة التربية كالثقافة كا 

 .الجزائري عبر العصور عن طرٌق البحث والتحقٌق والنشر
تعاكف كتبادؿ مع الييئات اإلسبلمية المماثمة، مف مؤسسات إقامة عبلقات لجنة العبلقات كالتعاكف:   -3

 .كمنظمات دكلية متكافقو االختصاص كيتكافؽ عمميا مع رسالة المجمس كأىدافو
تنظيـ تجسيد نشاط المجمس في كسائؿ اإلعبلـ، ك مف شأنيا التكفؿ ب :لجنة اإلعبلـ كاالتصاؿ  -4

 .كااللكتركنيةالممتقيات كالتكفؿ باالصدارات االعبلمية المطبكعة 
مف رئيس الجميكرية في حالة اخطاره مف طرؼ صبلحية االفتاء االسبلمي األعمى كما يممؾ المجمس 

 1تخص الشأف العاـصدار فتكل ستأجؿ إ

 المجمس العممي لإلفتاء 2.8.4

أكؿ عقد ، في المسائؿ الفقيية في الجزائر تكىك الجية الرسمية المخٌكلة لئلفتاء كالتكجيو الديني كالب     
يقكمكف بإخراج الفتاكل بصفة ، كيتككف مف عمماء كخبراء في الفقو بكالية غرداية 2014دكرة لو في جكاف 

  .2 جابة عمى أسئمة المكاطنيفلئل يتفرع إلى مجالس عممية خاصة بكؿ كاليةرسمية ك 
 

     خالصة

العربي عامة منذ القرف تعتبر المؤسسة الدينية الييكؿ األصمي الذم بنيت عميو أكلى دكؿ المغرب   
قامت ىذه الدكؿ عمى مكاثيؽ ذات طبيعة دينية اسبلمية تنظـ الحياة االجتماعية  إذىجرم،  الثامف

، كقد االسبلمي تشريعاتيا القضائية كالفقيية مف الديفمستمدة  الداخمية لممسمميف كعبلقاتيا الخارجية
تكاترىا لمدة قركف مف الزمف أعرافا مف خبلؿ ك  أنتجت ممارسة الحياة االجتماعية في ظؿ قكانيف الدكلة

 نكع مف أنكاع التكازف االجتماعي.  تخمقكىي عممية تكيؼ دينية تتناسب كطبيعة المجتمعات بالمنطقة 

الجكىرم لممؤسسة الدينية في حياة األفراد كالجماعات لـ يخؼ عمى طمكحات غير أف الدكر       
محكرية لتحقيؽ رؤل  ةأدادكما كمشاريع السمطات الحاكمة المتعاقبة عمى المنطقة، فكاف العامؿ الديني 

                                                             
1 hci-dz.com / االعًٍ-اإلطالٍِ-اٌّجٍض-ِهاَ  
2 areq.net /m/)اٌّجٍض_اٌعٍٍّ_ٌإلفتاء_)اٌجشائز.html 
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التاريخية التي  البصمات السياسية كالعسكرية في تسيير الشأف الديني طيمة األحداث، حيث نجد الحكاـ
فاالحتبلؿ العثماني جمب المذىب  ؛تحكالت مجتمعية متفاكتة األثر رت بيا الببلد مما ساىـ في إحداثم

نظاـ مزدكج لتسيير  ىو في شماؿ افريقيا عامة، كما أرسالحنفي إلى جانب المذىب المالكي المعمكؿ ب
ثىؿى فيو مشايخ المدف )الحضر( الحمقة االقرب إلى النظاـ العثماني  الحياة الدينية بيف المدف كاالرياؼ، مى

 الحياة الدينية في باقي الببلد إلى مجالس شيكخ القبائؿ كالزكايا.  تسميـالحاكـ في مقابؿ 

أما االحتبلؿ الفرنسي فقد فكؾ األسس االقصادية لؤلكقاؼ كعطؿ مياميا كصادر ممتمكاتيا،       
المركزية، غير أنو لـ يتمكف مف كظيفتيا الركحية ك إضعاؼ ليستبدليا بنظاـ إدارم كضعي تابع لئلدارة 

ف لـ يعد يدير  ثقة االفراد بيا، حيث بقي ىذا الرباط يغذم اليكية الثقافية لؤلفراد كيسير المجتمع عرفيا كا 
الحياة المدنية رسميا، ذلؾ أف الجمعيات الدينية كالمساجد كالكتاتيب كانت منخرطة في نضاؿ البقاء 

 .1الستبلب الثقافي كالدينيكمكاجية ا

ثـ جاءت تجربة الحكـ المستقؿ كالتي تميزت بعدـ االستقرار نتيجة تعاقب الحككمات كالسياسات       
الداخمية، خاصة كأف ىذه األخيرة كانت تارة تيشرؾ المؤسسة الدينية في مشاريعيا السياسية كتارة تيبعدىا 

، إلى أف ة ذاتيامؤسسالا عمى عبلقة المكاطف الجزائرم بعف حساباتيا، كقد انعكس إضطراب التسيير ىذ
الشؤكف الدينية مناسباتية تتعمؽ بتنظيـ الشعائر الدينية في مكاسميا بالرغـ مف  بمؤسسةأصبحت عبلقتو 

 النشاطات السنكية.مكاصمتيا 

مي تعمؽ الذكر أف الظركؼ التي مرت بيا المؤسسة الدينية بالجزائر تندرج في سياؽ عاليجدر       
بإختفاء إشعاع القطب المغاربي "جامعة الزيتكنة" كىي أقدـ جامعة عربية اسبلمية استمرت بنشر الثقافة 
كمختمؼ العمـك كالفقو المالكي قرابة ثبلثة عشر قرنا في ببلد المغرب االسبلمي، بعد استقبلؿ تكنس عف 

ة كالتعميمية المتعاقبة كفصؿ عمـك الشريعة االحتبلؿ الفرنسي تراجع نشاط الجامعة جراء التدبيرات اإلداري
عف العمكمي، كفي بداية الستينات تـ اعادة بعث الجامعة في شكؿ "الكمٌية الزيتكنٌية لمشريعة كأصكؿ 

 بمغأصغر جامعة تكنسية مف حيث عدد طمبتيا إذ اف اصبحت جامعة الزيتكنة اليـك إلى  2”الديف
   .20213-2020  العاـ الدراسيطبقا إلحصائيات طالبا  1887مجمكعيـ 

                                                             
 160-158ص، شارؿ ركبير أجيركفِزجع طاتك0    1
 04106 تىٔض:اٌّجّع االطزع أؼز وتىسَع اٌىتاب اٌّختؾ00اٌـذثٍ تٓ ِٕـىر0 اٌّىجش فٍ تارَخ اٌّذهة اٌّاٌىٍ تئفزَمُح اٌتىٔظُح0 ط  2

 017ؽ
3  http://www.isth.rnu.tn/ar/isth-ar.html  

http://www.isth.rnu.tn/ar/isth-ar.html
http://www.isth.rnu.tn/ar/isth-ar.html
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االخكاف المسمميف ذكك عف طريؽ نشاط تيار كتنامى القطب األزىرم  ذلؾ، تصاعد في مقابؿ      
مشركع اجتماعي لالكىابي، باالضافة إلى حمميما تيار التابع لمالعربية التكجو السمفي، كقطب شبو الجزيرة 

المادية  االمكانيات تجنيد ت عمميةقد تضاعفالعالـ، ك إلى تكحيده عمى جميع المسمميف في  يطمحكف
ستيداؼ كال تستثني ىذه الجيكد إ، مع بداية تسعينيات القرف العشريفإنجاحو مف أجؿ  كالمكجستية
المذاىب اإلسبلمية المتعايشة منذ قركف، كقد تحقؽ ليا ذلؾ مف خبلؿ تكظيفيا لترسانة بقية مصداقية 
بنشر الفكر الكىابي السمفي عبر البرامج االعبلمية الدينية السيما حصص  تيتـذات بعد عالمي إعبلمية 

 .الفتاكل عمى المباشر ايف يمكف لممكاطنيف مف أنحاء العالـ طمب استفتاء أك استشارة فقيية

 االعالم الديني بالجزائر  9.4

الجزائر منذ االحتبلؿ الفرنسي بثبلثة مراحؿ رئيسية، بدأ إعبلما  مر تاريخ االعبلـ الديني في      
مـ يقـ آنذاؾ لتأكيد اليكية الدينية لمجزائرييف فحسب، كلكف لمحاربة القكل فمناضبل حامبل لقضية كجكدية، 

الخارجية التي تحاكؿ استبلب خصائصو الثقافية، تميزت مرحمة النضاؿ بإصدارات الجرائد كالنشاط 
الذم نشأ مع قدـك الحركة االصبلحية لمجزائر عف طريؽ جمعية العمماء المسمميف، م ك كالدع الجمعكم

كالتي أخذت عمى عاتقيا تنقية معتقدات المجتمع الجزائرم مف مخمفات الطرقية كالتيار الصكفي عمكما 
الديني  خطاب االعبلـ، أما مرحمة ما بعد االستقبلؿ فقد أخذ 1مف خبلؿ معركة إعبلمية عبر الصحؼ

، حيث ربط النظاـ الحاكـ آنذاؾ فكرة استعادة معالـ اليكية طابعا دعائيا منخرط في مشركع سياسي شامؿ
بأىداؼ الثكرة االشتراكية كالتي كانت تسعى ىي االخرل إلى  ات المككف االساسي كىك "االسبلـ"الكطنية ذ

غمب عمى حيث سيير االدارم البحت، ثـ المرحمة الثالثة كىي مرحمة الت ،2تحقيؽ التكازف االجتماعي
عدـ مية فقد تميزت بالرتابة ك أما البرامج االعبل الخطاب الديني التقميد كالتكرار كالطابع الرسمي االدارم،

 حقيقة التغيرات المجتمعية.ك حاجات المكاطف المعاصر تمبية مما حاؿ دكف  التجديد

عبلـ  المغاربية مف مؤسسات دينية فاعمةكفي ظؿ ىذه الظركؼ مف فراغ الساحة        محمي ديني كا 
، استمرت الحياة الدينية في األكساط الشعبية بشكؿ غير مؤطر كعرضة لتيارات فكرية رتيب غير احترافي

طار آمف مستقر، مما جعؿ األفراد يجدكف ضالتيـ عبر قن مف  االعبلـكات تمبي حاجتو لرؤية كاضحة كا 
يتمقى في عقر داره فتاكل حسب الطمب مف طرؼ الفرد أضحى ، فمفزيكنية كمكاقع الكتركنيةفضائيات ت

                                                             
 139، ص1958، معيد الدراسات كالبحكث العربية، القاىرة 1طو الجابرم، جكانب مف الحياة العممية كاالدبية في الجزائر،ط  1
 435مرجع سابؽ، خديجة حالو، ص   2
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منيـ الصناعة االعبلمية نجكما لمشاشة، مما زاد مف ذكك مرجعيات دينية مختمفة جعمت شيكخ كدعاة 
الذم يكجد في حالة افتقار لمثقة الجزائرم  لفردبا ، فأدت جممة الظركؼ ىذهتيـ كثقة المشاىديف بيـشعبي

 الجغرافيةكالشرعية  يةالمصداقإلى الرككف لمخطاب الديني االعبلمي الكافد كمنحو بمؤسستو األصمية 
أكثر الفتاكل تطرفا كتحديا لمنطؽ العقؿ كاالنسانية، كقد ساىـ في ىذا معقكلية لدرجة جعمت الكثير يقتنع ب

ـ لمتربية االعبلمية التي تعزز أسس المذىب المالكي المعركؼ في االكساط الكضع بشكؿ أساسي إفتقادى
الفقيية بالكسطية كاالعتداؿ، في مرحمة فقد ىذا األخير إشعاعو كىيبتو بسبب جممة الظركؼ السياسية 

   .المتشددالتيار الديني زحؼ لممكمفيف بحمايتو أماـ المضطرب  كالتسيير 
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 الدراسة الميدانية )االطار التطبيقي( : الثالثالفصل          

 تحميل تفاعالت مستخدمي صفحات الفتاوى الدينية 
 

 المبحث االول: تحميل األطر  

 تحميؿ االطار االعبلمي لصفحات الفتاكل -
 تحميؿ غكفماف لئلطار التفاعمي -
 "تحميؿ مضمكف صفحة "فتاكل مالكية -
  التحميؿمقارنة نتائج  -
 فضيمة الشيخ  ابي عبد المعز محمد عمى فرككس"تحميؿ مضمكف "صفحة" فتاكل  -
 التحميؿمقارنة نتائج  -

 اليويات المستخدمةت و التفاعاللمبحث الثاني: تحميل ا 

 "تحميؿ التفاعبلت لصفحة "فتاكل مالكية -
 " فتاكل فضيمة الشيخ  ابي عبد المعز محمد عمى فرككس" تحميؿ التفاعبلت لصفحة -
 فتاكل مالكية اليكيات المستخدمة في صفحةتحميؿ  -
 تحميؿ اليكيات المستخدمة في صفحة " فتاكل فضيمة الشيخ  ابي عبد المعز محمد عمى فرككس" -

 مناقشة النتائج المبحث الثالث: 

  " فتاكل فضيمة الشيخ  ابي عبد المعز محمد عمى فرككس مناقشة نتائج دراسة مضمكف صفحة " -
  "مالكيةمناقشة نتائج دراسة مضمكف صفحة "فتاكل  -

 نتائج البحث خبلصة
 قائمة المراجع 

 المبلحؽ
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 تحميؿ غكفماف لئلطار التفاعمي -
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 التحميؿمقارنة نتائج  -
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 تمييد

تذكيرا باالطار النظرم الذم يمكننا مف فيـ كتحميؿ المعطيات، نعرض في الجزء المكالي كيفية       
كلتكضيح ذلؾ كضعنا كفؽ مقتضيات تقنية تحميؿ المضمكف، تكظيفو في تحميؿ النتائج المستخرجة 

 المخطط التالي:  

 االطار االعالمي لصفحات الفتاوىتحميل  1.1

العناصر البارزة في الرسالة اإلعبلمية لمنشكر الفتكل، بإعتباره اإلطار  برصد كىنا يتعمؽ االمر       
إستكشاؼ نقاط تقاطعو مع اإلطار االكلي لديو، كذلؾ نقـك بالتفاعمي الثانكم بالنسبة إلى المستخدـ، ثـ 

يا المستخدـ خبلؿ عممية التفاعؿ، كقد تبينت مجمكعة مف العناصر تحديد العناصر التي يتعامؿ معقصد 
 : كالمرصكدة عمى النحك التالي المؤطرة لمنشكرات الفتاكل

 مدل االستثمار في الكاجية االعبلمية لمصفحة، مف خبلؿ تحديد العناصر  :الييكل التنظيمي 
ككذا الرمكز الثقافية المعكؿ عمييا إلحداث البارزة، كمكقع نكع المنشكرات في السياؽ اإلعبلمي الراىف، 

 األثر، ككاجية الصفحة كعنكانيا.
  :استراتيجية التككيد كأدكات االقناع كاالستعانة بالنماذج كالرمكز االعبلمية كالدينية  نظام التوثيق

 ية.عمى الفضائيات التمفزيكنالمؤثرة في ثقافة العالـ اإلسبلمي الحديث، كاالستشياد بنجـك الدعاة 
 إذ تيعتبر الفتكل تعميمة دينية مكثقة باألدلة الفقيية مف الكتاب كالسنة كما أجمع عميو  :سياق الخطاب

عمماء المنظكمة التشريعية اإلسبلمية، فبالرغـ مف ككنيا حكـ غير إلزامي شرعا بعكس الحكـ القضائي، 
، بما أف مقصدىا األكؿ ىك اإلرشاد إلى السمكؾ السميـ مما شبو إلزاميةفيي تمتمؾ سمطة اجتماعية 

يمنحيا طبيعة معيارية تتميز بخطاب تكجييي مييمف يكحي صراحة لؤلفراد بضركرة ضبط سمككاتيـ 
 كأفكارىـ بكاسطة الفتكل كخاصة احتراـ قكاعد النظاـ االجتماعي الذم يرعاىا. 

  تحميل غوفمان لإلطار التفاعمي 2.1.1    

االطار التفاعمي لغكفماف، عمى غرار مبدأ االطار االعبلمي النتماف كالذم يقـك عمى التكفيؽ يعمؿ       
بيف ما يدركو الناس في حياتيـ اليكمية كبيف بناء الرسالة كتشكيميا، بمعنى أف الكسيمة االعبلمية ال تيدؼ 

، كىي الفكرة التي ف الفيـ العاـ المكجكدالى التغيير أك بناء قيـ جديدة كلكنيا تيدؼ أكثر الى االستفادة م
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تتعمؽ تجربة المستخدـ داخؿ الفضاء ينطمؽ منيا غكفماف في مقاربتو االجتماعية لتحميؿ األطر، حيث 
مف خبلؿ قياس  ليس بإسقاطيا عمى بيئتو الكاقعيةاالفتراضي بإدراكو لمعطيات البيئة الجديدة ك 

مصداقيتيا، بحيث ينظـ المستخدـ تجربتو داخؿ البيئة االفتراضية اعتمادا عمى درجة تمبية أطرىا لتكقعاتو 
الكاقع المادم بالكاقع اإلدراكي، كىذا يعني أف ما ييمنا ليس  إلدراكية، فيستبدؿ في ىذه الحالةالفكرية كا

    الكاقع المادم لئلطار بقدر تصكر المستخدـ لو.

إلى عنصرم  مستنديف في ذلؾ عمى المستكل الميكركسكسيكلكجيتدخبلت المتفاعميف نقـك بتفحص       
الكشؼ عف العناصر المككنة لئلطاريف باستخداـ نظرية األطر حاكؿ كن ،غكفمافل االطار االكلي كالثانكم

كالذم يصفو غكفماف كإطار تجربة تعمؿ مككناتو  لممستخدـ االطار الثانوياالعبلمية لتفكيؾ مضمكف 
لتثير لدييـ ردكد أفعاؿ معينة دكف غيرىا تجد  إلى داخميـ ةمف خارج األفراد متكجيتنطمؽ كمنبيات 

التحميمي بالذات  غكفماف فبل ييتـ نظاـ ،باإلطار االوليمكمنيا في تجارب الفرد السابقة كىك ما يقصده 
 .1الفعمية لمفرد بقدر ما ييتـ بالدكر الذم يؤديو داخؿ النظاـ االجتماعي

ف تحميؿ عناصر         نخراط  كلي كالثانكمالتفاعؿ األ التقاطع ما بيف إطارمكا  ييظير مدل تجاكب كا 
ينشأ مف تضافر اإلطار اإلعبلمي مع اإلطار اإلعبلمي الذم كردت فيو الرسالة، حيث أف  2المستخدـ

كيتأثر أيضا بنكع األخبار كمصادرىا كاالتجاىات  ؿ تتصدرىا ثقافة القائـ باالتصاؿجممة مف العكام
 طبيعة األحداث كحجمياكذا ك  السياسية الحاكمةالذم تتيحو الحرية  ىامشك  المييمنةاأليديكلكجية كالثقافية 

     كخاصة إرتباطيا الرمزم بالمتمقيف.
 
 
 
 
 
 

                                                             
 .136، ص 2014محمد راضي، التفاعؿ االجتماعي عند ارفينغ غكفماف، اربد : عالـ الكتب الحديث،  1

2
 Christophe Duret, les cadres de l’experience vidéoludique et la distributuion des ressources attentionnelles dans 

les jeux de rôle en ligne : une alternative à la notion d’immersion, in : Revista contracampo, v .29, n.1, ed.abril 

ano 2014, Niterioi : Comtracampo, 2014, Pags : 84-108 
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صفحة " فتاوى فضيمة الشيخ  ابي عبد المعز "، ك مضمون صفحة "فتاوى مالكيةتحميل 

 محمد عمى فركوس"
 

 تمييد     

يتعمؽ ىذا القسـ بالجانب الميداني لمدراسة، كالمتمثؿ في تحميؿ مضمكف صفحتي العينة؛ صفحة         
"، ك صػػػفحة "فتاكل مالكية"، حيث تـ تحميؿ كسػػػػػفرك يي عبد المعز محمد عمػػبأمة الشيخ ػػػػػاكل فضيػػػػػػػػػػػفت"

قصد التعرؼ عمى  2018إلى جكاف  2017منشكرات لمفتاكل خبلؿ المدة الزمنية المحددة مف جكاف  10
ككذا ردكد افعاليـ رنة بالمكضكعات التي يتداكلكنيا مضامينيا كدرجة تجاكب المستخدميف معيا مقا

 .التعبيرية اتجاىيا
 

I-  فتاوى مالكيةصفحة":" 
 فئة الشكل -1

 توثيـــــــق الفتــــــاوى  1-1 

 %النسبة  العدد 

 %  70 7 االستشياد بالركاية كالتراث الفقيي

 %10 1 مالؾابف  فتكل مخرجة عف

 % 10 1 حديث الرسكؿ)ص(

 %  10 1 بدكف تكثيؽ

 توثيـــــــق الفتــــــاوى  :01رقم الجدول
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تـ تكثيؽ معظـ الفتاكل المنشكرة عمى صفحة فتاكل مالكية كذلؾ عف طريؽ األدلة الشرعية       
 %  70 المتعارؼ عمييا في عمـك أصكؿ الفقو يتصدرىا فئة االستشياد بالركاية كالتراث الفقيي بنسبة

 10كبنسب متسػػػػاكية تسػػػػاكل لتأتػػػػي في المرتبة الثػػػانية  ب ثبلثة أرباع مجمكع سبؿ التكثيؽكىي نسبة تقار 
كاالحاديث النبكية ككذا فئة الفتاكل التي نشرت بدكف  مالؾإبف  لكؿ مف فئة الفتاكل المخرجة عف %

 تكثيؽ.

 صيغة الفتـــــــــــاوى 1-2

 %النسبة  العدد 

 % 40 4 سؤال و جواب

 % 60 6  سرديةصيغة 

 الفتــــــاوى صيغة  :02 رقم الجدول

يبيف الجدكؿ أف الفتاكل التي نيشرت عمى الصفحة جاءت بصيغة سردية أم عرض حالة نظرية ييحتمؿ    
منيا بصيغة سؤاؿ  % 40مف المنشكرات، كما نيشرت  % 60كقكعيا، أك ركاية عف فتكل سابقة بنسبة 

 كجكاب.

 اختبار الفرضية األولى:  - أ
الفتاكل المنشكرة عمى الصفحة كتكجيات تنص الفرضية األكلى عمى كجكد عبلقة تكافؽ ما بيف     

مع تكميـ تجاكب  أ إلى رصد مضاميف منشكرات الصفحةالمستخدميف، كمف أجؿ اختبار ىذه الفرضية نمج
المستخدميف معيا عف طريؽ حساب إيقكنات ردكد االفعاؿ، ثـ ننتقؿ إلى رصد المكضكعات التي يتداكليا 

لنقـك بمقارنة النتائج المحصؿ عمييا كالتحقؽ مما إذا  بينيـخبلؿ التعميقات المتبادلة  المستخدمكف مف
 تكافقت تكجيات الصفحة كاىتمامات المستخدميف.

 

ًكننا ىذه المرحمة مف الكشؼ عف أىـ العناصر التي عمؿ        الصفحة عمى ابرازىا  مشرؼتيمى
ىذا األخير مؤشر ؿ رد فعؿ ظحيث يمضامينيا قصد الكصكؿ إلى تجاكب المستخدـ، بكاالستثمار في 

 عمى نجاح كظيفة التأطير لممنشكر.
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 فئات المضمون -2

تستيدؼ ىذه الفئة رصد مكاضيع الفتاكل التي تنشرىا الصفحة، :  مفتاوى المنشورةل فئة الموضوع 2-1
في العاـ الذم تينشر فيو كذلؾ اجابة عمى التساؤؿ األكؿ لمدراسة كالذم يسعى إلى استكشاؼ السياؽ الثقا

كاالتجاه الديني الذم تتبناه الصفحة، حيث تكشؼ فئة المكضكع عف مراكز اىتماـ القائميف عمى  الفتاكل
 .  (171الصفحة مف خبلؿ تبياف طبيعة المكضكعات ككتيرة النشر )انظر التعريفات االجرائية ص

 %النسبة  العدد 

 % 22,22 2 فتاوى النساء

 %55,55 5 العبادات

 % 22,22 2 المعامالت

 منشورات صفحة "فتاوى مالكية" مضامين: 03 رقم الجدول
      
يبيف الجدكؿ أف مكضكع العبادات احتؿ المرتبة األكلى بنسبة تفكؽ نصؼ عدد المنشكرات تقدر بػػ       

، بينما جاء في المرتبة الثانية مكضكعي فتاكل النساء كالمعامبلت بنسب متساكية تقدر كؿ % 55,55
 .%  22,22منيما بػػ

يبلحظ مف خبلؿ نتائج الجدكؿ ىيمنة فتاكل العبادات عمى المنشكرات بنسبة تفكؽ : نتيجة جزئية
النصؼ، بينما عيرضت فتاكل النساء كفئة المعامبلت بنفس القدر، كقد يككف سبب تغمب فتاكل العبادات 

 عمى المنشكرات مرتبط بشير رمضاف كىك الشير الذم يكثر فيو الطمب عمى الفتاكل.
 
مجمكع ردكد أفعاؿ  تبيف فئة االيقكنات المستخدمة: الفتاوى فينوع اإليقونات المستخدمة  2-2 

تمقائية كمختزلة، فصاح عف اتجاىاتيـ بطريقة رمزية ك المستخدميف الذيف يستخدمكف أيقكنات التعبير لئل
لممنشكر كىي العممية التي تتجاكز مرحمة النقر لمتعبير عف اإلعجاب  مشاركاتيـباإلضافة إلى تكميـ عدد 

الخطكة العممية التي يتبناىا  التعميؽكالمساندة باالنتقاؿ إلى فعؿ نشط كىك تكزيع المنشكر، بينما يبيف 
عبلف مكقفو منو.     المستخدـ مف أجؿ طرح كجية نظره كا 
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 نوع اإليقونات المستخدمة :04 رقم الجدول

 
كيقؿ عف عدد االعجابات، مما يعني أف  التعميقاتيبلحظ أف عدد المشاركات يمثؿ ضعؼ عدد        

( لممنشكر يقـك بالتعميؽ عميو، كحضي مكضكع العبادات بأكبر 02( مف بيف مشاركيف اثنيف )01كاحد )
النساء  ، لتمييا منشكرات فتاكل 65,6%نسبة مف حيث المشاركات التي تجاكزت نصؼ مجمؿ المشاركات

( مرات، بينما تأتي المنشكرات الخاصة بالمعامبلت 04كالتي فاؽ عدد المشاركيف ليا عدد المعمقيف بأربع )
، رغـ الفارؽ الكبير بيف التعميؽ عمييا كعممية % 23,85غير بعيدة عنيا  في المرتبة األخيرة بنسبة

 مشاركتيا مف قبؿ المستخدميف.
( 03ضكع العبادات أكبر نسبة مف اإلعجاب، كىي تفكؽ بثبلث )تثير المنشكرات الخاصة بمك       

مرات ردكد أفعاؿ االعجاب لفتاكل النساء، كبثمانية أضعاؼ االعجابات المكجية لمنشكرات المعامبلت، 
 بينما ال تسجؿ النتائج أية ردكد أفعاؿ رمزية معاًرضة لمضاميف الفتاكل المنشكرة.

تمييا نسبة  المشاركات ثـ  نسب ردكد االفعاؿ فئة ايقكنات اإلعجابفي صدارة ترتيب : جاء نتيجة جزئية
 نسبة التعميقات، حيث يمثؿ عدد اإلعجابات ثبلثة أضعاؼ عدد المشاركات، ك تمثؿ نسبة المشاركات

ضعؼ نسبة التعميقات، كلعؿ الفارؽ بيف العمميات الرمزية الثبلثة يعكد إلى أف الضغط عمى زر  
مفة "اجتماعية" مف مشاركة المنشكر، بينما تتطمب خطكة التعميؽ مف المستخدـ اإلعجاب يبدك أقؿ تك

عدد  إيقونات المعارضة إيقونات االعجاب 
 ليقالتعا

 المشاركات

 %نسبة تكرار تكرار %نسبة تكرار %نسبة تكرار

 %25,1 99 21 / / %26,5 378 فتاوى النساء

 %51 201 155 / / %65,6 935 العبادات

 %23,85 94 13 / / % 7,85 112 المعامالت

 %100 394 189 %100 0 %100 1425 المجموع
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لتزاـ اتجاه مكقفو، معرضا ذاتو الى ردكد أفعاؿ اآلخريف، كىي مجازفة نسبية تتطمب  مجيكدا فكريا أكبر كا 
 أكثر مما يتطمبو الضغط عمى ايقكنة اإلعجاب.

 
مكع المضاميف التي يتداكليا المستخدمكف تستيدؼ ىذه الفئة مج:  لممستخدمين الموضوع فئات 2-3

مف خبلؿ تعميقاتيـ كتبادالتيـ قصد الكشؼ عمى قراءاتيـ لممنشكرات كمدل تجاكبيـ مع المحتكيات 
المنشكرة، كذلؾ في محاكلة لئلجابة عف التساؤؿ األكؿ كالذم يتعمؽ بالبحث عف مدل ارتباط تدخبلت 

مف طرؼ مشرؼ الصفحة )انظر التعريفات االجرائية  كاىتمامات المستخدميف بالمحتكيات المنشكرة
 .  (171ص

 %النسبة  العدد المواضيع
 46,78 % 80 عمى المذىب المالكي االلتزاـ بتعاليـ العبادات

 14,61 % 25 منيج السمؼالتمسؾ ب

 13,45 % 23 تشدد النصكص التراثية إتجاه المرأة

 10,52 % 18 الحنبميالمنيج 

 9,35 % 16 المعامبلتالغمك في 

 5,26 % 9 تنزيو العمماء عف المجادلة
 : مضامين المستخدمين05جدول رقم 

 

عمى المذىب المالكي" المرتبة األكلى مف اىتمامات  بتعاليـ العبادات احتمت فئة "االلتزاـ      
مكاضيع الفتاكل ، بالمكازاة مع نسبة 46,78 %المستخدميف بقرابة نصؼ المكاضيع المتداكلة بنسبة 

المطركحة مف قبؿ المشرؼ عمى الصفحة، فيما تكزعت باقي اىتمامات المتدخميف بنسب متقاربة نسبيا، 
، كىي نسبة قريبة مف نسبة 14,61 %" التي احتمت المرتبة الثانية بنسبة منيج السمؼعمى فئة "التمسؾ ب

، ككذلؾ جاءت في المرتبة الرابعة  13,45 % كالتي بمغت فئة "تشدد النصكص التراثية إتجاه المرأة"
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، متبكعة بفئة الغمك في المعامبلت 10,52 %الحنبمي تقدر بػػ المنيج كبنسبة غير بعيدة ىي األخرل، فئة 
 .5,26 %، أما المرتبة األخيرة لفئة تنزيو العمماء عف المجادلة بػػأقؿ نسبة 9,35 %

داكليا المستخدمكف، كيبلحظ أف عددىا يزيد عف : ييبرز الجدكؿ المكضكعات التي يتنتيجة جزئية
المكضكعات المطركحة مف طرؼ المشرؼ، كلعؿ ذلؾ راجع إلى تفرع المكاضيع أثناء التبادالت الحكارية 
مما يطرح قضايا أخرل لمنقاش ليس ليا عبلقة بالضركرة بالفتكل المعركضة، كبالرغـ مف ذلؾ يبلحظ 

مف تمؾ التي تكررت فييا عمى منشكر الصفحة، حيث شكمت ما تداكؿ مكضكع العبادات بنسبة قريبة 
يقارب نصؼ التدخبلت، مف جية أخرل ييعد مكضكع الفتكل المنشكرة عادة إشارة انطبلؽ التعميقات فتأتي 

 ىذه األخيرة استجابة لو ك حكلو إلى حيف تفرعيا إلى مكضكعات أخرل.
 

التراثية إتجاه المرأة"، "المنيج الحنبمي"، كفئة "الغمك إحتمت فئة "التمسؾ بمنيج السمؼ"، "تشدد النصكص  
في المعامبلت" المراتب الدنيا مف إىتمامات المستخدميف، كىي المكاضيع التي تبرز نكعا مف الصرامة 
كالحـز كالقدر االدنى مف التساىؿ، كيرجع ذلؾ إلى طبيعة المجمكعة االفتراضية كالتي يتميز أعضاؤىا 

عرفة كاإلطبلع عمى االحكاـ الفقيية، مما يؤدم بيـ إلى خمؽ فضاء تنافسي تسكده برصيد معيف مف الم
سمككات متجاذبة كالرغبة في إستعراض المعارؼ كالمطالبة باألدلة، كمحاكالت عديدة لفرض خطاب 

 سمطكم.    
 مقارنة بين نتائج مضامين الصفحة و جدول مواضيع المستخدمين  -3

تقتصر عمكما منشكرات الصفحة في الفترة الزمنية المحددة ليذه الدراسة عمى ثبلثة مكاضيع كبرل      
لمفتاكل كىي بالترتيب ) العبادات، النساء، المعامبلت(، يتناكؿ منيا المستخدمكف مكضكعي العبادات 

يو مف ناحية مصادر كالمعامبلت، أما مكضكع التشدد اتجاه االحكاـ الخاصة بالمرأة، فيـ يخكضكف ف
الفتكل كأدلتيا كسياقات تطبيقيا أكثر مف الخكض في مضمكنيا، بخبلؼ ما جاء في المنشكر مف سرد 
لتفاصيؿ األحكاـ كخصكصياتيا العممية، مف جية أخرل يتناكؿ المستخدمكف مكضكع العبادات مف ناحية 

المخرجة مف طرؼ االماـ مالؾ أك  االلتزاـ بتطبيقيا عمى المذىب المالكي حسب ما ييعرض في الفتاكل
غيره مف االئمة المالكية، أما المعامبلت فيطبعيا التشدد كالغمك في التعامؿ بيف المسمميف كمع غيرىـ، 

 ككذا في البيع كالتسعير.
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أما بخصكص مكضكع العبادات، فيك األكثر تداكال ما بيف المستخدميف أيضا، كلعؿ ذلؾ يرجع إلى       
لعبادات عمى الصفحة ذاتيا كذلؾ ما يثير ردكد افعاؿ في نفس المكضكع، غير أف مضمكف غمبة فتاكل ا

ىذه األخيرة يتميز بالنقاش كتبايف اآلراء، كيغمب عميو اآلراء المؤيدة لمفتكل بدليؿ النتائج المحصؿ عمييا 
ضمف تبادالتيـ، ضمف فئة االتجاه، بينما تفرعت إىتمامات المستخدميف إلى مكاضيع أخرل لـ تيثر سكل 

كىي تبيف ميكؿ المستخدميف إلى التمسؾ بنيج السمؼ كاثارة فتاكل كاتباع المذىب الحنبمي، باإلضافة إلى 
 الحرص عمى عدـ الطعف في أقكاؿ العمماء كتنزيييـ عف الخطأ.   

II- "صفحة " فتاوى فضيمة الشيخ  ابي عبد المعز محمد عمى فركوس 
 فئة الشكل  -1

 توثيـــــــق الفتــــــاوى   1-1

 %النسبة  العدد 
 33,3 7 اآليات القرآنية 

 33,3 7 حديث الرسكؿ)ص(

 33,3 7 االستشياد بالركاية كالتراث الفقيي 

 0 0 بدكف تكثيؽ
 : توثيق الفتاوى 06جدول رقم 

تـ تكثيؽ جميع الفتاكل المنشكرة عمى صفحة فتاكل فضيمة الشيخ فرككس باألدلة الشرعية المتعارؼ      
لكؿ مف اآليات القرآنية،  % 33,33عمييا في عمـك اصكؿ الفقو كذلؾ بنسب متساكية تساكل الثمث 

ا اقكاؿ كفتاكل الفقياء كاالحاديث النبكية ككذا االستشياد بالركاية مف التراث الديني اإلسبلمي، ال سيم
 االكائؿ كالمعاصريف، كيبلحظ عدـ نشر أم فتكل دكف تكثيؽ. 

 صيغة الفتـــــــــــاوى 1-2     

 %النسبة  العدد 
 %60 6 سؤاؿ ك جكاب

 %40 4 سرد لحالة نظرية ك االجابة عمييا
 : صيغة الفتاوى 07جدول رقم 
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جابة في            مف المنشكرات، كما تينشر  % 60يبيف الجدكؿ أف الفتاكل تينشر في صيغة سؤاؿ كا 
 منيا بصيغة سرد لحالة نظرية ك احتماالت يمكف حدكثيا.   % 40

تستيدؼ ىذه الفئة مكاضيع الفتاكل التي تنشرىا الصفحة، كذلؾ : مفتاوى المنشورةل فئة الموضوع -2
لمدراسة كالذم يسعى إلى استكشاؼ السياؽ الثقافي العاـ الذم تينشر فيو الفتاكل اجابة عمى التساؤؿ األكؿ 

كاالتجاه الديني الذم تتبناه الصفحة، حيث تكشؼ فئة المكضكع عف مراكز اىتماميا مف خبلؿ تبياف عدد 
 .    (170المكضكعات كطبيعتيا انظر التعريفات االجرائية ص

 %النسبة  العدد 
  % 10 1 فتاكل المباس
  %50 5 العبادات

  % 30 3 معاممة غير المسمميف
الممارسات كالعادات االجتماعية مف التراث 

 الصكفي
1 10 %  

 المنشورة مفتاوىل : فئة الموضوع 08جدول رقم  

،  أم ما يمثؿ نصؼ منشكرات الصفحة، %50يحتؿ مكضكع العبادات ككيفية االلتزاـ بيا نسبة       
الصكـ كالزكاة كالصبلة، كتجدر اإلشارة إلى أف الفترة الزمنية التي ايًخذت خبلليا كىي خاصة بأحكاـ 

العينة تضمنت فترة شير رمضاف أيف تزيد عادة كتيرة نشر الفتاكل كالطمب عمييا كاالىتماـ بيا، كقد 
رككس جاءت الفتاكل في شكؿ سؤاؿ كجكاب، مما يكحي بأنيا أسئمة سابقة لممستفتيف منقكلة عف الشيخ ف

، كىـ المدعككف في الصفحة %30كمكثقة بتاريخ صدكرىا، يمييا مكضكع معاممة غير المسمميف بنسبة 
بالكفار كىي الزمرة التي تضـ غير المسمميف كالمسمميف المذنبيف، بينما تحتؿ مكاضيع "فتاكل المباس" 

 مف اىتمامات الصفحة.  %10ك"الممارسات كالعادات االجتماعية مف التراث الصكفي" المرتبة الثالثة بػ 

 
تشكؿ فئة االيقكنات المستخدمة ردكد أفعاؿ المستخدميف : الفتاوى فياإليقونات المستخدمة فئة  -3

التي يعبركف مف خبلليا عمى تكجياتيـ الفكرية بطريقة رمزية، تمقائية كمختزلة، باإلضافة إلى عدد 
مشاركاتيـ لممنشكر كىي العممية التي تتجاكز مرحمة اإلعجاب كالمساندة باالنتقاؿ إلى فعؿ نشط كىك 
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بيف عممية التعميؽ الخطكة العممية التي ييقدـ عمييا المستخدـ لطرح كجية نظره تكزيع المنشكر، بينما ت
 اتجاه المكاضيع.   

 
 نوع اإليقونات المستخدمة:  09جدول رقم  

 
، حيث يظفر %99يتجاكب المستخدمكف باإلعجاب، مع منشكرات الصفحة في مجمميا بنسبة تفكؽ      

 27,7، تمييا نسبة % 49,89مكضكع العبادات بقرابة نصؼ مجمكع االعجابات، ليحتؿ المرتبة األكلى بػ 
عية مف التراث اعجاب بمنشكرات معاممة غير المسمميف، متبكعة بفتاكل الممارسات كالعادات االجتما %

 مف اإلعجاب، مقابؿ كاحد  % 6,33، لتحتؿ فتاكل المباس المرتبة األخيرة بنسبة % 15,3الصكفي بنسبة 
( مف مجمكع ردكد االفعاؿ مف عدـ تأييد، معارضة، أك استياء، إتجاه المنشكرات في  % 1بالمائة )

، ثـ نسبة % 0,23 مميػف بنسبةمجمميا، حيث كيجيت النسبة األعمى منيا الى فئة معاممة غير المس
معارضة لفتاكل العبادات، كفي المراتب األخيرة فئتي الممارسات كالعادات االجتماعية مف  % 0,17

 . % 0,05، كفئة المباس بالنسبة االقؿ تقدر بػػ % 0,6التراث الصكفي بنسبة 
مف مجمؿ المشاركات، كىذا ما يتناسب مع نسبة  % 59تمت مشاركة فتاكل العبادات بنسبة       

، فقد احتؿ كمييما المرتبة األكلى مف ردكد االفعاؿ االيجابية، رغـ تجاكز % 49,89اإلعجاب التي بمغت 
نسبة المشاركة نسبة اإلعجاب بقميؿ، بينمػػػػػػا شػػػػػارؾ المستخدمػػػػػػػكف فتاكل معاممة غير المسمميف بنسبة 

إيقونات  إيقونات االعجاب 
 المعارضة

عدد 
 التعاليق

 المشاركات

 %نسبة تكرار تكرار %نسبة تكرار %نسبة تكرار
 % 5 20 4 %0,05 1 6,33 %  106 فتاوى المباس
 العبادات

829 49,89 % 
 3 0,17%  77 224 59 % 

 % 21 79 22 %0,23 4 % 27,7 463 معاممة غير المسممين 
الممارسات والعادات 
االجتماعية من التراث 

 الصوفي
256 15,3 % 10 0,6% 14 58 15 % 

 %100 381 117 %1 18 %99,23 1654 المجموع
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يتناسب أيضا مع نسبة اإلعجاب بيا، يمييا مشاركة فتاكل الممارسات كالعادات  ، كىك ما% 21
االجتماعية مف التراث الصكفي كالتي احتمت المرتبة الثالثة، ثـ فتاكل المباس، ييبلحظ تقارب النسب ما 

 بيف عدد االعجابات كعدد المشاركات، حيث يترافؽ غالبا رد فعؿ اإلعجاب بمشاركة المنشكر.
 
تستيدؼ ىذه الفئة مجمكع المضاميف التي يتداكليا المستخدمكف مف  الموضوع لممستخدمين ئاتف -4

خبلؿ تعميقاتيـ كتبادالتيـ قصد الكشؼ عمى قراءاتيـ لممنشكرات كمدل تجاكبيـ مع المحتكيات 
المنشكرة، كذلؾ في محاكلة لئلجابة عف التساؤؿ األكؿ كالذم يتعمؽ بالبحث عف مدل ارتباط تدخبلت 

اىتمامات المستخدميف بالمحتكيات المنشكرة مف طرؼ مشرؼ الصفحة انظر التعريفات االجرائية ك 
 .  (171ص

 
 %النسبة  العدد المواضيع

 % 37,7 50 الكالء لمشيخ فرككس
 % 19 25 عمى المنيج السمفي االلتزاـ بتعاليـ العبادات

 % 19 25 المنيج السمفي
 % 7,57 10 المنيج الصكفي

 % 7,57 10 غير السمفييفادانة 
 % 9 12 أخرل
 % 100 132 مجمكع

 
تحتؿ فئة الكالء لشخص الشيخ فرككس النسبة االكبر مف بيف المكضكعات المتداكلة بيف        

، تمييا  في المرتبة الثانية فئتي المنيج السمفي كااللتزاـ بالعبادات عمى % 37,7المستخدميف تقدر بػ 
دانة غير السمفييف بنسبة % 19المنيج السمفي بػنسبة  ، لتحتؿ المرتبة الثالثة فئتي المنيج الصكفي، كا 

 ، كمكضكعات متفرقة في فئة "أخرل". % 7,57
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 المستخدمينمقارنة بين نتائج مضامين الصفحة و جدول مواضيع  -5
 

ييبلحظ أف المستخدميف يتناكلكف نفس المكضكعات المنشكرة مف طرؼ مشرؼ الصفحة ماعدا       
نما يخكضكف في تقديـ الشكر كالعرفاف لمشيخ،  فتكل المباس كالحمي فبل يقصدكف مكضكعيا بالتعميؽ، كا 

ضكع "العبادات عمى المنيج كمدحو كالدعاء لو، فيستحدثكف بدؿ ذلؾ "فئة الكالء لمشيخ"، كيبلحظ أف مك 
السمفي" ممارسة كفكرا يثير الكثير مف الجدؿ كالمكاجية بيف المؤيديف لمتيار كالميتميف، كيعتبر مكضكع 
التيار الصكفي مكضكعا مشتركا ما بيف اىتماـ الصفحة كاىتمامات المستخدميف، فبمجرد عرض منشكر 

انب المنيج كالفكر الصكفي كشعائره كممارساتو، حكؿ الشعائر الصكفية يخكض المستخدمكف في تناكؿ جك 
كفي المقابؿ يتفؽ الطرفاف في تصكرىـ لسيبؿ التعامؿ مع غير المسمـ، حيث ييجمع الطرفاف عمى اعتبار 

 ىذا االخير ضاؿ ككافر  كيتفقاف عمى ضركرة إقصاءه كىدـ خطابو.
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  التفاعالتالمبحث الثاني: تحميل 

 "التفاعبلت لصفحة "فتاكل مالكيةتحميؿ  -
 تحميؿ التفاعبلت لصفحة " فتاكل فضيمة الشيخ  ابي عبد المعز محمد عمى فرككس"  -
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 تحميل التفاعالت  .2

 تمييد

ردكد أفعاؿ المتحدثيف االيجابية كالمتمثمة في الدفاع عف القيـ المتداكلة كدعميا بالحجج  تدؿ      
نتماءىـ ليا عمى تبنيي ريعية سكاء باألدلة أك مف التراثالشرعية المستقاة مف داخؿ المنظكمة التش ـ كا 

المييمف، فكؿ مكقؼ كذلؾ عف طريؽ إظيار إحتراميـ لمعايير التفاعؿ التي تعزز الفكر  كمكافقتيـ عمييا
ايجابي يقـك بو الفاعؿ إتجاه القيـ المتداكلة، إنما يحافظ مف خبللو عمى كاجيتو االجتماعية كىك في نفس 

 بقي عمى الفكر السائد في كضعية مييمنة.  يي ـ المعيارم التي االكقت يدعـ كيعزز النظ

فيي تمؾ المكاقؼ  تداكلة عمى الصفحةتجاه القيـ المأما ردكد االفعاؿ التي تعكس مكاقؼ سمبية ا      
لمفكرة السائدة التي يتماشى معيا أغمبية المتدخميف عمى الصفحة، أك تيقدـ  نقدىاالتي تيعمف معارضتيا أك 

تساءؿ أك حجة مضادة ليا...الخ، فالمكقؼ السمبي إتجاه القيـ المتداكلة داخؿ المجمكعة ىك تصرؼ 
يمتثؿ الجميع ـ احتراـ المستخدـ لمقكاعد التفاعمية التي تقتضي أف نبأ بعديي ك  اآلخركف يعاكس ما ينتظره

ىك إحداث  عايير التفاعمية السابقة لؤلفرادإستجابة إلى الفكر السائد، فالخركج عف الم إلى السمكؾ المتكقع
ًرض المستخدـ إلى فقداف كاجيتو اإلجتماعية، مما يكلد كضعية تيعى  قطيعة تفاعميةلما يسميو غكفماف 

عادة التكازف إلى النظاـ القائـ،  بني سمككات معينة إلصبلح الكضعيةفاعمية جديدة قد تؤدم بو إلى تت كا 
كتتمثؿ تمؾ السمككات في تبرير المكاقؼ السمبية أك االعتذار عنيا أك طمب إذف قبؿ إتخاذىا، فيقـك 

عادة تفعيؿ المعايير.الطريقة  يذهبالمتفاعؿ    بإنقاذ كاجيتو االجتماعية كا 

اف مبادرة إصبلح المكقؼ غير المكالي لمفكر السائد تنبع عف نشاط عقمي معارض لو مبدئيا، كلكنو       
ليس فعاؿ بما يكفي لمكاجية ضغط المعايير االجتماعية التي تدعـ المنظكمة التشريعية كتعاقب كؿ مف 

بقي ينشط داخؿ الفكر المييمف يخرج عف دائرتيا، فيك تفكير لـ يتمكف مف التحرر مف القيكد المجتمعية ك 
 رغـ محاكلتو الخركج عف دائرتو.

أما ردكد االفعاؿ التي ال تمجأ الى التقنيات االصبلحية كذلؾ عف طريؽ االصرار عمى الفكرة كتقديـ       
بكسره لمعاييرىا كتحرره مف  عكاقب إخبللو بالكضعية التفاعميةحجة فيي تصدر عف متفاعؿ يتحمؿ 
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اعية، إف ىذا االسمكب في االعتراض عمى الفكر المييمف ىك تفكير ييخرج الفاعؿ مف دائرة القيكد االجتم
 .المنظكمة المعيارية لمصفحة، فنفترض أنو مؤشر عمى تحرر تفكيره

 تحميل تفاعالت صفحة "فتاوى مالكية" 1.2
مصدرا ترصد فئة القيـ، األفكار كالمعتقدات الدينية المييمنة، كالتي تشكؿ : فئة القيم  1.1.2

كمحركا لردكد أفعاؿ المستخدميف، فالقيـ الميعمنة كالكامنة التي ييظيركنيا تندرج جميعيا داخؿ المنظكمة 
التشريعية لمتيار المالكي، نحاكؿ تعدادىا قصد تقييـ مدل تأثيرىا عمى سمككات كأفكار المستخدميف اثناء 

 .  (173تفاعبلتيـ انظر التعريفات االجرائية ص
 النسبة ددــالع ـــــــــــمالقيـــــــ

فية
معر

م ال
القي

 
 

 % 13 15 نقد التراث

 % 9,5 11 نقد العقمي

 % 14,63 17 تحقيؽ المصمحة )مقاصد الشريعة(
ى 
 عم

ظة
حاف

الم
يم 

ق
اث
لترا

ا
 

 % 25 29 الكالء ألشخاص الفقياء 

التمسؾ بالنص الحرفي لمحديث كالسينة 
 % 21,5 25 النبكية

 % 16,37 19 التسامح

 : فئة القيم 10جدول رقم 

احتمت مجمكعة القيـ المحافظة عمى التراث المراتب األكلى، ترأستيا فئة الكالء ألشخاص الفقياء        
،  تمييا بنسبة غير بعيدة فئة التمسؾ بالنص الحرفي لمحديث كالسنة النبكية كىي % 25االكلكف بنسبة 

، بينما تمثؿ مجمكعة القيـ المعرفية النسب االقؿ % 16,37، متبكعة بفئة التسامح بنسبة % 21,5تقدر بػػ 
، ثـ فئة نقد التراث بنسبة غير بعيدة %  14,63كركدا اثناء التفاعبلت، تترأسيا فئة تحقيؽ المصمحة بنسبة

 .% 9,5كفي المرتبة األخيرة فئة النقد العقمي بنسبة تقدر بػػ  %  13تقدر بػػ
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تعكس ىيمنة القيـ المحافظة عمى التراث، رغبة المتفاعميف في الحفاظ عمى المكتسبات :   يجة جزئيةنت 
ف فيًتح مجاؿ المناقشة ليـ فييـ يميمكف إلى االستقرار بمنطقة األماف  الدينية المعركفة لدييـ حتى كا 

، بحيث تتصدر تمؾ المعرفي، كىي المجكء إلى ما ترسخ لدييـ مف صكاب كخطأ ضمف معارفيـ الدينية
القيـ فئة "الكالء ألشخاص العمماء االكلكف" باعتبارىـ الرمكز المرجعية لمبناء الديني عمكما كالمذىب 
المالكي خصكصا، فالمعرفة المجسدة في شخص الفقيو يحمؿ اسما كنسبا كتاريخا، تيسًيؿ عممية االقناع 

كيصؿ الحماس بالمناصريف لقيـ المحافظة عمى  كبالتالي يككف الدفاع عنو أسيؿ مف الدفاع عف األفكار،
و الييـ تيمة التطاكؿ  التراث إلى إتياـ الميجادليف بالتعدم عمى حرمة أشخاص العمماء، فيكبىخكف كتيكجى

 عمى العمماء.  
تبحث الفئة عف مكاقؼ األفراد المييمنة اتجاه القيـ التي تيثار ضمف من القيم:  فئة الموقف 2.1.2

المرتادكف عمى الصفحة في عمكميـ يتحرككف في فمؾ المذىب المالكي، كتعد التعميقات، حيث اف 
مكاقفيـ اتجاه القيـ المطركحة بمثابة تعبير صريح عف انتماءاتيـ القيمية ضمف المنظكمة الدينية ذاتيا، 

 .   (174عمما أف المكاقؼ يمكنيا أف تككف إيجابية كما يمكنيا أف تككف سمبية انظر التعريفات االجرائية ص

 القيــــــــــــــــــم
 الموقف

 النسبة موقف سمبي النسبة موقف ايجابي

فية
معر

م ال
القي

 
 % 00 0 % 7,81 9 نقد العقمي

 % 4,68 6 % 11 14 نقد التراث

 % 4,68 6 % 11 14 تحقيؽ المصمحة )مقاصد الشريعة(

ظة
حاف

الم
يم 

ق
اث 

لترا
ى ا

عم
 

 % 5,46 7 % 15,62 20 الكالء ألشخاص الفقياء المالكية

التمسؾ بالنص الحرفي لمحديث 
 كالسينة النبكية

30 23,43 % 0 00 %  

 % 9,37 12 % 7 9 التسامح كالتيسير

 % 24,19 31 % 75,8 97 المجموع
 : فئة الموقف من القيم 11جدول رقم 
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بنسب متفاكتة، فالفئة األكثر احتؿ المكقؼ االيجابي مف قيـ المحافظة عمى التراث المراتب األكلى        
، تمييا % 23,43دعما مف طرؼ المستخدميف ىي "التمسؾ بالنص الحرفي لمحديث كالسنة النبكية" بنسبة

، ثـ يأتي دعـ القيـ المعرفية كيتصدرىا فئتي "تحقيؽ % 15,62فئة "الكالء ألشخاص الفقياء" بنسبة  
، كفي المرتبة الخامسة المكقؼ السمبي مف قيمة % 11ػ المصمحة" كنقد التراث بنسبتيف متساكيتيف تقدر بػ

، ثـ تأتي المكاقؼ االقؿ تأثيرا عمى التكالي: المكقؼ االيجػػػػػابي % 9,37التسامح كالتيسير كالذم قدر بػػ 
، المكقؼ السمبي %8، المكقؼ االيجابي مف فئة التسامح ك التيسير بنسبة % 7,81مف النقد العقمػػػػػي بػػ 

، ثـ المكقؼ السمبي مف الفئتيف المعرفيتيف نقد التراث ك  %  5,46الكالء ألشخاص الفقياء بنسبة مف فئة
، ليجيء في المرتبة األخيرة فئة المكقؼ السمبي مف %  4,68تحقيؽ المصمحة بنسبتيف متساكيتيف تقدر بػػ

  دمة.فئتي النقد العقمي كالتمسؾ بالنص الحرفي لمحديث كالسينة النبكية بنسبة منع
يتصدر ترتيب المكاقؼ المييمنة، المكقؼ االيجابي لممستخدميف اتجاه قيمة "التمسؾ  نتيجة جزئية:

الحرفي بنص الحديث كالسنة"، حيث يعتبر الرجكع الى سياؽ الدعكة المحمدية بمثابة المبلذ اآلمف الذم 
المستخدـ يتضمف القاعدة المعمكماتية األكثر أمانا في خضـ التجاذبات التي تحصؿ أثناء النقاش، فحرص 

عمى االستشياد بنص الحديث كالدعكة إلى التطبيؽ الحرفي لو يقمؿ مف تعريضو إلى االنتقادات أك 
المساءالت بعكس ما يحدث في التعميقات التي تستدؿ بآراء العمماء أك التي ييدلى فييا بتحميؿ شخصي، 

فمـ يرد أم رأم يطرح إعادة ما تؤكده النسبة المئكية المنعدمة ألصحاب المكقؼ السمبي لذات الفئة، 
 النظر في التمسؾ بالتطبيؽ الحرفي لنصكص الحديث كالركايات عف السينة النبكية. 

كىي مجمكعة مف  اتجاه فئة الكالء ألشخاص الفقياءكمف بيف النتائج المييمنة، المكاقؼ االيجابية       
فيقكمكف بالمدح  ية كالمعاصريف ليـقياء المالكصادرة عف مستخدميف ييظيركف مكاالتيـ لمفالالمكاقؼ 

ميا تمنح نزاليـ مكانة عي كتنزىيـ عف  يـ مف جية حصانة معرفية كأخبلقيةكالشكر كالدعاء ليـ شخصيا كا 
نكع مف أنكاع  أم نكع مف أنكاع النقد مف جية أخرل، باإلضافة إلى أنيـ يمجؤكف إلى تكبيخ مف يبدم أم

كتقميؿ مف شأنيـ، كجدير بالذكر أف نسبة المتحفظيف عمى تنزيو معتبريف ذلؾ إىانة  النقد اتجاه فكرىـ
ابمة العمماء كالكالء ليـ كأشخاص تضـ أغمبية متحفظة بشكؿ خاص عمى زمرة االئمة المعاصريف مف الحن

 كىـ المشايخ المتأخركف مف ممثمي التيار السمفي المعاصر. كما يسمكنو بػ"مشايخ العصر"

راث" ك"تحقيؽ المصمحة" مف حيث مفيكميا المبدئي عمى تجاكز النصكص تتفؽ فئتي "نقد الت       
قصد تحميميا كمحاكلة فيـ اليدؼ منيا تحقيقا البحث في سياقيا كظركؼ إنتاجيا  كاالنتقاؿ إلى مستكل
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 نصكصلمنفعة المسمـ، كتضـ نسبة المكاقؼ االيجابية منيا أكلئؾ المتفقيف عمى التفكير في مقاصد ال
عرض مختمؼ الحجج الشرعية مف حديث أك ركاية مكثقة مف شأنيا تبياف تمسكيـ بيذا  فيمجؤكف إلى

 السبيؿ كتقكية مكقفيـ داخؿ المجمكعة. 

يمثؿ المكقؼ السمبي اتجاه فئة التسامح المكقؼ االقكل مف بيف المكاقؼ المعارضة، كيتمظير مف        
يي كالميحاسبة كالتكبيخ ...، كىك ما يمنح أصحابيا خبلؿ االفعاؿ المستخدمة في التعميقات مثؿ األمر كالن

صفة الحرص عمى الفضيمة كتفادم الخطيئة، فكمما كاف التعميؽ ذك نبرة متشددة كمما أكسب صاحبو 
 مكانا آمنا داخؿ المساحة الشرعية كحسىف مف صكرتو داخؿ المجمكعة. 

فئة أساليب ردكد االفعاؿ التي يتبناىا المستخدـ أثناء التعبير عف  إفاألفعال أساليب ردود   4.1.2  
مكاقفو تبيف اختياراتو السمككية الناتجة عف درجة تأثره بالقكاعد المعيارية التي تييمف عمى مجمكعة التفاعؿ 

 حسب تصنيؼ غكفماف لمفيـك إدارة االنطباعات. 
        :و االنسجام الموافقة - أ
مؼ أساليب ردكد االفعاؿ التي يسمكيا المستخدـ لمتعبير عف مكاقفو االيجابية مخت يرصد الجدكؿ     

كالمنسجمة مع القيـ المييمنة، أم كيفية تعبيره عف امتثالو لمعايير التفاعؿ الخاصة بالمجمكعة انظر 
 ، كتتمثؿ ىذه المكاقؼ في مايمي: (175التعريفات االجرائية ص

 المكقؼ االيجابي مف قيمة التمسؾ بالنص الحرفي لمحديث كالسينة النبكية.  -1
 المكقؼ االيجابي مف قيمة الكالء ألشخاص الفقياء. -2
 المكقؼ االيجابي مف قيمة تحقيؽ المصمحة )مقاصد الشريعة(، ك نقد التراث. -3
 المكقؼ السمبي مف قيمة التسامح. -4

 %نسبة  العدد أنواع ردود االفعال
 % 37,64 32 حجاجياسمكب 

 % 31,76 27 اسمكب الكصاية
 % 22,35 19 أسمكب عدكاني

 % 4,7 4 االحتماء بالجماعة
 % 3,52 3 الدعـ ك التشجيع

 %100 85 المجمكع
 : أساليب الموافقة واالنسجام 12جدول رقم  
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عمى تدخبلت المستخدميف، فيستعمؿ المتفاعؿ مختمؼ أنكاع الحجج  األسمكب الحجاجييغمب              
دفاعا عمى األفكار السائدة في المجمكعة كدعما ليا، باإلضافة إلى ية..الخ الشرعية كالعقمية كاالجتماع

، كالذم يتميز بنبرة التعالي كاألبكية كيبرز ذلؾ مف خبلؿ أفعاؿ األمر، سمكب الكصايةحضكر معتبر أل
لمحاسبة كفرض االفكار الجازمة بالحقيقة المطمقة، كىك نكع مف التعنيؼ المعنكم الذم ينتيجو النيي، ا

كقد يمجأ في كثير مف األحياف  كالتكازف التفاعمي داخؿ المجمكعةالمستخدـ مف أجؿ الحفاظ عمى المعايير 
كحتى تجاه  ار المختمفةكالتكبيخ تجاه االفكلفرض رأيو عف طريؽ التيجـ كاالتياـ  األسمكب العدكانيإلى 

أصحابيا شخصيا، كتصدر ذات السمككات العنيفة مف طرؼ اصحابيا في اطار الدفاع كالحفاظ عمى 
 االفكار المييمنة المنسجمة مع األغمبية.

بينما يمجأ فريؽ منيـ إلى استخداـ صيغة الجمع لئلحتماء داخؿ فريؽ قكم بشرعيتو مثؿ              
الدليؿ مف  لناإال كبلـ اهلل كالرسكؿ.."، أك " إعرض  نتبعال  نحنكأف يقكؿ: "الرسكؿ)ص( كالصحابة 

تتمتع بشرعية تاريخية كفقيية تمنحو   إلى مجمكعة قكيةإلى..."، فاالنتماء  ندعوالمالكية  نحنالسينة..، 
اآلخر أف ينتقد  الحماية كتجعمو يكاجو اآلخر بأقؿ الخسائر، فبذلؾ ال يتعرض بمفرده إلى االنتقاد بؿ ييجًبر

مكب آخر يميز ىك أس الدعـ ك التشجيعالمجمكعة التي اختار أف يحتمي داخميا، ك يبيف الجدكؿ أيضا أف 
كىي فئة تتميز بالحضكر االيجابي، حيث أنيا اختارت التعبير عف طريؽ المدح  تعميقات المتفاعميف

 كالشكر كالعرفاف كالدعاء بالخير بدؿ الخصكمة ك المكاجية.
 

 : عتراضاإلالنقد و  -ب

مختمؼ ردكد االفعاؿ التي يسمكيا المستخدـ لمتعبير عف مكاقفو المناىضة لمقيـ  يدرس الجدكؿ   
،  (175انظر التعريفات االجرائية ص)المييمنة، أم كيفية اختراقو لمعايير التفاعؿ الخاصة بالمجمكعة 

 كتتمثؿ ىذه المكاقؼ في ما يمي: 
 الكالء ألشخاص الفقياء.المكقؼ السمبي مف قيمة  -1
   المكقؼ السمبي مف قيمتي تحقيؽ المصمحة )مقاصد الشريعة(، ك نقد التراث. -2
 المكقؼ االيجابي مف قيمة التسامح. -3
 المكقؼ السمبي مف قيمة النقد العقمي.  -4
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 %نسبة  العدد أنواع ردود االفعال 
 
 االصالح سموكات

 % 13 4 التبريرات
 6,45%  2 اإلعتذار

 16,1%  5 الرجاء أك الطمب
 % 35,48 11 مجموع 

 % 25,8 8 سمكؾ عدكاني مواجية صريحة
 38,7 %  12 عرض  الرأم

 % 64,5 20 مجموع 
  31 مجموع المعترضين 

 : أساليب االعتراض 13جدول رقم 

 
( أف األسمكب السائد لمتعبير عف االعتراض ضمف مجمكعة الدراسة يتـ عف 13يبيف الجدكؿ رقـ )      

تنقسـ ما بيف فئة عرض الرأم بأسمكب مباشر يحمؿ قدرا مف  ،%  64,5طريؽ المكاجية الصريحة بنسبة
 . % 25,8، كفئة السمكؾ العدكاني بنسبة  % 38,7الخبلؼ كالخصكمة بنسبة 

، أم نصؼ مجمكع ردكد % 35,48فؽ المستخدمكف تعميقاتيـ بسمككات إصبلحية مثمت نسبة يرا      
كىك أسمكب يتميز بإظيار حالة مف االعتراؼ بالذنب  16,1%االفعاؿ المعترضة، يتصدرىا الرجاء بنسبة 

، كىك رد الفعؿ الذم يتصاحب %13كنكراف لمذات الميدركة إلختراقيا معايير التفاعؿ، يمييا التبرير بنسبة 
إنكار الكقائع كتقديـ تأكيؿ بديؿ ليا، أك االعتراؼ بالكقائع كتقديـ تفسيرات أك أسباب ميمىطفة لحدة سكاء مع 

كيتمثؿ ىنا في التعبير عف  6,45%كقد كرد اسمكب االعتذار في المرتبة االخيرة  بنسبة  االعتراض،
كحقيقة إعتراضو كدكافعو بالمجكء الى نسبيا إلى ظرؼ أك طرؼ  اإلحراج كمحاكلة تبرئة الفاعؿ ذمتو مف

 غيره.       
يعتبر اسمكب "المكاجية الصريحة" أكثر االساليب تداكال إلبداء المعارضة، ككذا اسمكب :  نتيجة جزئية

أم بدكف إظيار مؤشرات إحراج ما، كالتمييد أك التردد أك تعبير عف الشعكر  إبداء الرأم بطريقة مباشرة
أك  مكاقفيـ المناقضة لمقيـ المييمنةبالذنب، كال يجد أعضاء ىذه الفئة حرجا في التعبير بطبلقة عف 

صعكبة في اقحاـ فكرة يمكنيا احداث خمؿ في التناسؽ الفكرم لمجماعة كذلؾ بالرغـ مف أف المجمكعة 
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تسكدىا نقاشات تتميز بقدر مف الحماسة كالتنافسية في إبراز المعارؼ كاستعراض مختمؼ الحجج 
كيبلحظ أيضا أف اصحاب المضاميف المناىضة لمفكر المييمف بأسمكب المكاجية المباشرة اإلقناعية، 

كالحافظ  لمييمف)الضامفيعرضكف ذكاتيـ إلى مكاجية مع التيار اف كدكف المجكء إلى إستدراؾ مكاقفيـ
اإلجتماعية، فنفترض أنو  الكاجيةكىـ مدرككف أف ىذا الخرؽ لممعايير ييعًرضيـ إلى خطر فقداف  لممعايير(

 سمكؾ يتعمد كسر القكاعد كالمعايير السائدة في المجمكعة كالتحرر منيا.
 

اإلصبلحي  تمجأ إلى جانب ذلؾ مجمكعة مف مستخدمي الصفحة إلى إرفاؽ مكاقفيا الناقدة باألسمكب     
مما يدؿ عمى شعكر أفرادىا باإلحراج أثناء المجابية الصريحة لؤلفكار المييمنة، فيمجأ المتفاعمكف إلى 

كاثبات االنتماء إلييا بمبادراتيـ الفردية عف طريؽ  بإظيار الكالء إلى نظاـ المجمكعةتخفيؼ كقع المكاجية 
كىـ بذلؾ  انتيـ األخبلقية في أعيف اآلخريفالتبرير كاالعتذار كالرجاء، في محاكلة لمحفاظ عمى مك

 يحافظكف عمى المعايير التفاعمية لممجمكعة.
 صفحة" فتاوى فضيمة الشيخ  ابي عبد المعز محمد عمى فركوس"تحميل تفاعالت   2.2

ترصد فئة القيـ، االفكار كالمعتقدات الدينية المييمنة عمى تفاعبلت المجمكعة : فئة القيم 1.2.2
، فالقيـ التي (173مصدرا كمحركا لردكد أفعاؿ المستخدميف )انظر التعريفات االجرائية صكالتي تشكؿ 

ييظيركنيا ميميىمة جميعيا مف المنظكمة التشريعية الدينية، نحاكؿ مبدئيا تعدادىا قصد تقييـ مدل تأثيرىا 
 الحقا عمى سمككات كأفكار المستخدميف مف خبلؿ تفاعبلتيـ.

 %النسبة ددــالع مالقيــــــــــــــــــ

فية
سم
م ال

القي
 

 الكالء 
  27,5%  27 لشيخ فرككسشخص ل

 16,32% 16 السمفي لمفكر
 7,14% 7 عبادات عمى المنيج السمفيلم

 البراء
 8,16% 8 الشعائر الصكفية  إدانة

 21,42% 21 غير السمفييف إقصاء

ية 
عرف

الم
يم 

الق
 

 9,18% 9 النقد العقمي

 10,2% 10 )النقؿ( التراثيالنقد 

 : فئة القيم 14جدول رقم 
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يبيف الجدكؿ القيـ المييمنة عمى تفاعبلت المستخدميف كىي عمى التكالي: قيمة الكالء لشخص       
، تمييا في المرتبة الثانية قيمة البراء مف غير 27,5% الشيخ فرككس في صدارة القيـ المييمنة بنسبة 

 ، تمييا القيمة16,32%، كفي المرتبة الثالثة قيمة الكالء لمفكر السمفي بنسبة  % 21,42السمفييف بنسبة 
، كفي 9,18%متبكعة بنسبة غير بعيدة لقيمة نقد العقؿ بنسبة تقدر بػػ  10,2%المعرفية نقد التراث بنسبة 

ئة الكالء ، اما في المرتبة األخيرة ف8,16%المرتبة الخامسة قيمة البراء مف الشعائر الصكفية بنسبة 
 .7,14%لمعبادات عمى المنيج السمفي بنسبة 

يشكؿ الكالء لشخص الشيخ فرككس أكثر القيـ تداكال داخؿ المجمكعة، حيث تتمخص نتيجة جزئية: 
ظيار كالئيـ كدعميـ لو بينما يعارض آخركف ميكؿ بعضيـ إلى  تعاليقيـ بالدعاء لو بالخير كمدحو كا 

كترتبط العقيدة السمفية المعاصرة بمفيـك البراء كىك إعتبار كؿ مف ال تنزيو شخصو عف الخطأ كالنقد، 
ني يعمف إنتماءه إلى المنيج فكرا كممارسة، ضاال كمنحرفا عف الطريؽ الحؽ، كقد إحتمت ىذه الفئة ثا

ما يثير نقاشات حماسية بيف المستخدميف حكؿ ىذاف المفيكماف المذاف  نسبة في جدكؿ القيـ المتداكلة
إلى قيمتيف تقاس بيما درجة تقكل المسمـ السمفي، كما تتمظير قيمة الكالء لمفكر السمفي مف خبلؿ تحكال 

في مكاجية بقية  ي تكثر تعاليؽ الدفاع عنو كمعتقدإظيار االنتماء المطمؽ باعتباره المنيج األحؽ كبالتال
كالحجج العقمية كالشرعية في  بتبادؿ االتيامات احيانا المذىب المالكي كالتيار الصكفيخاصة  ،التيارات

نقد احدىما اآلخر، حيث يعتبر التيار السمفي الكافد عبر كسائؿ اإلعبلـ إلى منطقة شماؿ افريقيا منافسا  
"النقد العقمي" بنسبة كالفئة الفرعية  "القيمة المعرفيةفئة "حازت لمثقافة الدينية المحمية السابقة لو، كقد 

كف الى التفكيؾ العقبلني لؤلحداث كالتحميؿ المنطقي لؤلفكار كيشير  حيث يكظؼ المستخدمكف ،معتبرة
 ميقات بعضيـ البعض سكاء دفاعا عف الفكر السمفي أك لمعارضتو.التناقضات التي ترد في تع

 
تبحث الفئة عف مكاقؼ األفراد اتجاه القيـ المييمنة )انظر التعريفات من القيم:  فئة الموقف 2.2.2

حيث أف المرتاكف عمى الصفحة في عمكميـ يتحرككف في فمؾ التيار السمفي، كتعد  (174االجرائية ص
عمما  يمية ضمف المنظكمة الدينية ذاتيا،مكاقفيـ اتجاه القيـ السائدة بمثابة تعبير صريح عف انتماءاتيـ الق

 معارضة ليا. مكاقؼ أف تككف إيجابية منسجمة مع القيـ المييمنة كما يمكنيا أف تككف سمبيةو يمكف لمأن
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  الموقف  القيم
موقف  القيــــــــــــــــــم

 ايجابي
موقف  النسبة

 سمبي
 النسبة

فية
سم
م ال

القي
 

 الكالء 
 3,1% 4 32,5% 42 لشيخ فرككسشخص ال 
 3,87% 5 10,07% 13 السمفي لمفكر 
 1,55% 2 14% 18 عبادات عمى المنيج السمفيلم 

 البراء
 0,7% 1 5,42% 7 الشعائر الصكفية إدانة

 6,2% 8 10,07% 13 إقصاء غير السمفييف

فية
معر

م ال
القي

  

 3,1% 4 3,1% 4 النقد العقمي

 / / 6,2% 8 النقد التراثي )النقؿ(

 % 18,48 24 % 81,52 105 المجموع 

 : فئة الموقف 15جدول رقم 

    
، كىك % 81,52يبيف الجدكؿ أف المكقؼ المييمف عمى جميع الفئات ىك المكقؼ االيجابي بنسبة    

، % 18,48يمثؿ اربعة أضعاؼ نتيجة المكقؼ السمبي كالذم سجؿ قيـ ضئيمة تقدر في مجمميا بنسبة 
، يمييا في 32,5%فسيجمت أعمى نسبة لممكقؼ اإليجابي اتجاه فئة "الكالء لشخص الشيخ فرككس" بنسبة 

، بينما يتقاسـ المرتبة 14%المرتبة الثانية قيمة الكالء اتجاه كااللتزاـ بالعبادات عمى المنيج السمفي بنسبة 
المكقؼ االيجابي لكؿ مف فئتي الكالء لمفكر السمفي، كقيمة البراء مف غير  10,07%الثالثة بنسبة 

 6,2%فية المكقؼ االيجابي اتجاه نقد التراث بنسبة السمفييف، أما القيـ المعرفية فجاءت اكلى القيـ المعر 
 .3,22%كفي االخير فئة النقد العقمي بنسبة  5,42%متبكعة  فئة ادانة الشعائر الصكفية بنسبة 

، تمييا في 6,45%كقد جاءت أعمى نسبة لممكاقؼ السمبية اتجاه قيمة البراء مف غير السمفية بقيمة      
، متبكعة بقيمتي "الكالء لشخص الشيخ فرككس"، ك"النقد % 4فكر السمفي" بنسبة المرتبة الثانية "الكالء لم

إتجاه قيمة "الكالء لبللتزاـ بالعبادات عمى المنيج السمفي"، كفي  1,55%، ثـ نسبة 3,1%العقمي" بنسبة 
قؼ سمبي ، جدير بالذكر أف النتائج لـ تسجؿ أم مك 0,7%المرتبة األخيرة "إدانة الشعائر الصكفية" بنسبة 

 اتجاه قيمة "نقد التراث".
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كتجاكزت نسبتو بأربع مرات  ف القيـ السمفية عمى أغمب الفئات: ىيمف المكقؼ االيجابي منتيجة جزئية

المكاقؼ السمبية في مجمميا، حيث شكؿ الكالء لشخص الشيخ فرككس أكثر القيـ نصرة داخؿ المجمكعة، 
ـ، إذ يعبر المستخدمكف عف امتنانيـ لو كتمسكيـ بإتباعو كيصركف عمى اعتباره مصدر العمـ الذم يجمعي

مما يشير رار كممة "شيخنا" ، "منارتنا"...الخ تك الضمير الجمعي قصد االنتساب إليو عف طريؽيكظفكف ف
إلى  إصطفائيـ لشخصو كقيمة في حد ذاتو، كتبيف نتائج الدراسة تمسؾ المجمكعة بالعبادات عمى المنيج 

أك  قديـ إضافات مف التراثبت ار انتماءىـ إلى الطرائؽ السمفيةيحرص أغمب أعضاءىا عمى اظيف السمفي
قصاء غير السمفية اإلطراء عمى صاحب المنشكر ، كيسجؿ جدكؿ القيـ أيضا تساكم فئتي الفكر السمفي كا 

انيما مرتبطتاف، كالحقيقة أف فمسفة العقيدة السمفية  يدؿحيث ترد القيمتاف غالبا في نفس التعميؽ مما 
ظيار التحفظ إتجاىيـ تجعؿ مف البراء إحدل القيـ االساسية ليا، فيعتبر التبرؤ مف غير  ف مالسمفييف كا 

  تخمك النتائج مف مبادرات النقدشركط االنتماء إلى الجماعات السمفية المعاصرة، كبالرغـ مف ذلؾ ال
بيا "نقد التراث"، أيف يمجأ الفاعميف إلى ممارسة نشاط عقمي يعيد النظر في األفكار الميسمىـً فئة تتصدرىا 

أك  بلؿ في الطرح الديني أحيانا أخرلاستنادا إلى الحجج الشرعية المناقضة أحيانا، كتبياف نقاط الظ
المطالبة باألدلة، كلعؿ ذلؾ ما يفسر النسبة المنعدمة لممكقؼ السمبي مف "نقد التراث"، حيث يحرص 

تفكيؾ كيمجأ بعضيـ إلى ال قناعية منو لمرد عمى بعضيـ البعضأعضاء المجمكعة عمى إستقاء الحجج اال
ضات معرفية دكف المجكء إلى مرجعية تشريعية ما، كىك ما يثير أك إثارة تناق العقبلني لؤلفكار المطركحة

كيصدر ذلؾ بصفة  النقاشبنفس القدر في المجمكعة تحفظات كعدائية االعضاء ضد ىذا االسمكب في 
خاصة ضد المخالؼ لمشيخ فرككس أك الميدافع عف الشعائر الصكفية، كالحقيقة أف االفكار السمفية 

ي ذك رؤية مكًحدة، فيك بمثابة التيار الكافد المناىض لجميع أشكاؿ التديف المعاصرة حاممة لمشركع دين
 المحمية، كخاصة الفكر الصكفي المنتشر في شماؿ افريقيا.

 
مستخدـ أثناء التعبير عف فئة أساليب ردكد االفعاؿ التي يتبناىا ال إف: أساليب ردود االفعال  3.2.2
 ة التي تييمف عمى مجمكعة التفاعؿجة تأثره بالقكاعد المعياريتبيف اختياراتو السمككية الناتجة عف در مكاقفو 

 حسب تصنيؼ غكفماف إلدارة االنطباعات. 
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مختمؼ أساليب ردكد االفعاؿ التي يسمكيا المستخدـ لمتعبير  يرصد الجدكؿ :و االنسجام الموافقة - أ
عف مكاقفو االيجابية كالمنسجمة مع القيـ المييمنة، أم كيفية تعبيره عف إمتثالو كتجاكبو مع معايير 

 التفاعؿ الخاصة بالمجمكعة، كتتمثؿ ىذه المكاقؼ في مايمي: 
 المكقؼ االيجابي مف قيمة الكالء لشخص الشيخ فرككس.  -1
 المكقؼ االيجابي مف قيمة كااللتزاـ بالعبادات عمى المنيج السمفي.  -2
قصاء غير السمفييف.  -3  المكقؼ االيجابي مف فئتي الكالء لمفكر السمفي، كا 
 المكقؼ االيجابي مف قيمة نقد التراث.   -4
دانة الشعائر الصكفية.  -5  المكقؼ االيجابي مف قيمتي النقد العقمي، كا 

 

 %نسبة  العدد ردود االفعال
 31,7% 33 التكدد لمشيخ

 20,2% 21 تشجيع المنشكرات
 20,2% 21 اسمكب عدكاني
 10,5% 11 اسمكب حجاجي
 9,6% 10 اسمكب الكصاية
 7,7% 8 االحتماء بالجماعة
 و االنسجام أساليب الموافقة : 15جدول رقم 

يغمب عمى ردكد افعاؿ مستخدمي المجمكعة، االسمكب االيجابي متمثبل في اظيار الدعـ كالثناء         
، كتقديـ الشكر كالعرفاف عمى 31,7%لكؿ مف شخص الشيخ فرككس بالدرجة األكلى كذلؾ بنسبة 

في التفاعؿ مع  ، كبنفس القدر يستخدـ المتدخمكف أسمكب التعنيؼ20,2%المنشكرات بالدرجة الثانية بنسبة 
بعضيـ البعض دفاعا عف أفكارىـ أك مياجمة لغيرىـ، في حيف يمجأ نصفيـ إلى االسمكب الحجاجي بنسبة 

منيـ  7,7%، كأخيرا ميكؿ نسبة   9,6%، متبكعا بأسمكب الكصاية بنسبة غير بعيدة تقدر بػػ % 10,5
 إلى االحتماء داخؿ الجماعة .

يميؿ المنسجمكف مع القيـ السائدة كعمى رأسيا الكالء لشخص الشيخ فرككس إلى مجاممتو نتيجة جزئية: 
 عميوإلى شخصو بطرؽ شتى تتراكح بيف اعتباره مرجع عممي سامي إلى إضفاء صفة األبكة  كالتكددكتبجيمو 
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المنشكر في حد  كتجاكبيـ مع مركرا باعتباره ناطؽ مف مشكاة النبكة، كاف ىذا الميكؿ يفكؽ بكثير اىتماميـ
ذلؾ أف عددا كبيرا منيـ يندفع لئلجابة  ،التعنيؼكيبلحظ أف أغمبية ىؤالء يتفاعمكف بإستخداـ أسمكب  ذاتو

 بالمحاججةالفكرية بطريقة التيجـ تصؿ إلى الشتـ، كىناؾ نسبة قميمة ممف يدافعكف عف القيـ المييمنة 
ألئمة الحنابمة أك المعاصريف مف التيار السمفي، العقمية أك بتقديـ الحجة مف التراث السمفي كفتاكل ا

مف خبلؿ أفعاؿ  األمر، النيي، المحاسبة، كفرض  أسمكب الكصايةباإلضافة إلى استخداـ فئة معتبرة منيـ 
بعضيا يتراكح ما بيف االرشاد كالدعاء مركرا بالتحقير كالتيديد، كأف  الفكار الجازمة بالحقيقة المطمقةا

أف ..."، أك " راجعكا حديث الفرقة الناجية.."، يسعكف مف خبلليا لتحقيؽ الدالالت يقكؿ:" األجدر بؾ 
اإلستمزامية التي مف شأنيا حفظ النظاـ المعيارم لممجمكعة، بينما يمجأ فريؽ منيـ إلى استخداـ صيغة 

بلحظ في ىذا كأف يقاؿ: "شيخنا"، أك "شيخنا الفاضؿ"، أك " نحف ال نتبع غير أىؿ السنة..."، كالمي  الجمع
السمكؾ تكرار ذكر شخص الشيخ فرككس كأنو يتعرض شخصيا إلى خصكمة أك تيديد، كتقترب التعميقات 

 التي تثير صيغة الجمع مف مبادرة  مف محاكلة دعـ الشيخ كتعزيز مكقفو أكثر مف عممية االحتماء بو. 
   

مختمؼ ردكد االفعاؿ التي يسمكيا المستخدـ لمتعبير عف مكاقفو  يعرض الجدكؿ: أساليب االعتراض ب_ 
المناقضة لمقيـ المييمنة، أم كيفية إختراقو لمعايير التفاعؿ الخاصة بالمجمكعة، كتتمثؿ ىذه الفئات 

 المناىضة في مايمي بالترتيب: 
 المكقؼ السمبي مف قيمة الكالء لشخص الشيخ فرككس. -1
 زاـ بالعبادات عمى المنيج السمفي.المكقؼ السمبي مف قيمة كااللت -2
قصاء غير السمفييف. -3  المكقؼ السمبي مف فئتي الكالء لمفكر السمفي، كا 
 المكقؼ السمبي مف قيمة نقد التراث.  -4
دانة الشعائر الصكفية. -5  المكقؼ السمبي مف قيمتي النقد العقمي، كا 
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 %نسبة  العدد ردود االفعـــــال 
 
 االصالح سموكات

 13% 3 التبريرات
 % 8,7 2 اإلعتذار

 / / الرجاء أك الطمب
 / / الدفاع سموكات الدفاع والحماية

 30,43% 7 أسمكب حجاجي مواجية صريحة 
 % 47,82 11 عدكانيأسمكب 

 و االنسجام أساليب الموافقة : 16جدول رقم 

 
، حيث جاءت % 78,25يبيف الجدكؿ أف فئة المكاجية الصريحة حازت عمى أكبر نسبة تقدر بػػ       

، تمييا السمككات % 30,43، كفئة االسمكب الحجاجي بنسبة % 47,82فئة السمكؾ العدكاني بنسبة 
 . % 8,7، متبكعة بسمكؾ االعتذار بنسبة % 13، يتصدرىا التبريرات بنسبة % 21,7االصبلحية بنسبة 

 
يمجأ المستخدمكف في معظـ ردكد أفعاليـ المعاًرضة، إلى المكاجية الصريحة، حيث يبدكف نتيجة جزئية: 

تقديـ حجة عقمية آراءىـ دكف تبريرىا أك الشعكر بالحرج في مكاجية االفكار المييمنة، فجزء منيـ يتدخؿ ب
خدـ أكثر المتدخميف أسمكب العنؼ بصفة شبو االنتقاد أك إبداء رأم مخالؼ، بينما يست أك يكتفي بالنفي أك

 ارتياحيـأك عف عدـ  عبير عف إستياءىـ مف مكاقؼ اآلخرلمت عف طريؽ الشتـ، التيجـ، كالسخريةمباشرة 
بما أنو ال ييتـ بإصبلح كضعية التفاعؿ  ي ىذه الفئة إلى تقبؿ الجماعة لومفكرة، فبل يسعى المستخدـ فل

يمف دكف التعبير عف نكع مف لتفاعؿ، كالتي تقتضي أال يخالؼ الرأم الميالتي انتيكيا بكسره معايير ا
فعدـ إكتراثو لفقداف كاجيتو االجتماعية يشير إلى أنو ال يحمؿ المعايير االجتماعية لجماعة  الحرج،

كىك المكضع الكحيد الذم يسمح لو بالتفكير  ه خارج المنظكمة السمفيةالتفاعؿ كىذا ما يفترض تكاجد
لى جانب ذلؾ تمجأ مجمكعة بسيطة منيـ إلى اسمكب التبرير أك االعتذار في المغاي ر كاالختبلؼ، كا 

بيدؼ أف تحضى باإلنتباه كالقبكؿ النسبي لدل أعضاء المجمكعة، كىك ما  إظيار كجية نظر مخالفة 
كتخشى كسر معايير النظاـ التفاعمي القائـ، كبالتالي  ا تقع تحت ضغط القكاعد التفاعميةيشير إلى اني
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ترض أنيا تتقاسـ نفس قيـ مما يف  ترغب في عقكبة تيفقدىا كاجيتياالنظاـ الفكرم لمجماعة، كىي ال
  كلكنيا ال تتكاجد في مكضع مبلئـ لمتعبير عف أفكارىا بحرية. الجماعة

 
 اختبار الفرضية الثانية - ب
نصت الفرضية الثانية لمدراسة عمى أنو كمما تحرر المستخدمكف مف المعايير التفاعمية، كمما أشار       

المعايير يؤدم إلى تحرر  كبالتالي فالتحرر مف الحدكد المفركضة عمى طرؽ التفكيرذلؾ إلى تحررىـ مف 
ير متخذة أسمكب المكاجية كقد تكصمت الدراسة إلى إستخبلص المجمكعة التي كسرت تمؾ المعاي تفكيرىـ

فقمنا بتحميؿ طبيعة  تقمت بتفكيرىا عف مجمكعة التفاعؿكالتي ييفترض أنيا المجمكعة التي اس الصريحة
قصد التأكد مف التناسب الطردم ما بيف التحرر مف المعايير  كذا منطمقاتياالمضاميف التي أتت بيا ك 

كد االفعاؿ الكاردة ضمف فئة "أسمكب المكاجية مضاميف رد الجداكؿ التالية كتصًنؼكتحرر التفكير، 
  طبيعة المكاضيع التي جاءت ضمف الفئة.   قع خارج دائرة ضغط المعايير، فترصدالصريحة"، كالتي تتمك 

 
 مضامين فئة اسموب المواجية الصريحة )الفئة المتحررة من المعايير( لصفحة "فتاوى مالكية":  -1
 

 النسبة تكرار المضامين

 % 20 4 نقد عقمي

 % 30 6 مناىضة العمماء السمفية

 % 35 7 حجج التحدم 

 % 15 3 متفرقات )أخرل(

 : مضامين فئة اسموب المواجية الصريحة 17جدول رقم 

 
يبيف جدكؿ تحميؿ المضاميف الكاردة ضمف فئة "المكاجية الصريحة"، أنيا تتميز بعدـ التجانس،      

بحيث تشير مضاميف التعميقات إلى تبايف في مكاضيع النقد كاالعتراض، فيي ترجع إلى منطمقات فكرية 
عمماء السمفية ، ثـ مناىضة ال% 35مختمفة، تتمثؿ في أربعة مضاميف، يتصدرىا حجج التحدم بنسبة 
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، باإلضافة إلى مضاميف متفرقة خاصة بمكاضيع مختمفة بنسبة %20، كالنقد العقمي بنسبة % 25بنسبة 
15 %. 
"أسمكب التحدم"، حيث تتميز التدخبلت  يغمب عمى مضاميف ردكد االفعاؿ المعارضة نتيجة جزئية:     
فتغمب األفعاؿ التكجييية عمى خطاباتيـ باإلضافة إلى  رح الجدلي الذم يميؿ إلى الخصكمةبالط

يستيدفكف مف خبلليا اختبار معارؼ بعضيـ البعض في جك  يميؿ  قييميةاإلستخداـ المكثؼ لؤلسئمة الت
إلى الخصكمة أكثر مف التنافس، إذ كثيرا ما يطبع التدخؿ كجييف متبلزميف كىما التأكيد عمى إمتبلؾ 

، أما خمفية االعتراض التي تحتؿ المرتبة المكالية فيي تنطمؽ نفييا عف اآلخرفة كفي نفس الكقت المعر 
 كيخصكف بالذكر عمماء السمفية المعاصريف . مكقؼ معارض لممنيج السمفي عمكما مف
  

فتاوى فضيمة " مضامين فئة اسموب المواجية الصريحة )الفئة المتحررة من المعايير( لصفحة " -2
  "د عمى فركوسالشيخ  ابي عبد المعز محم

 
 النسبة تكرار المضامين

 18,75% 3 نقد عقمي

 % 25 4 مناىضة النقد العقمي

 % 56,25 9 الصكفي الدفاع عف المذىب المالكي أك التيار

 : مضامين فئة اسموب المواجية الصريحة 18جدول رقم 
 

تبيف مف خبلؿ الجدكؿ، كبعد تحميؿ المضاميف الكاردة ضمف فئة "المكاجية الصريحة"، أنيا تتميز      
بعدـ التجانس، بحيث تشير مضاميف التعميقات إلى تبايف في مكاضيع النقد، ترجع إلى منطمقات فكرية 

الصكفي  كي أك التيارمختمفة، كتتمثؿ في ثبلثة مضاميف، في المرتبة األكلى الدفاع عف المذىب المال
 .18,75%، كأخيرا النقد العقمي بنسبة % 25، ثـ مناىظة النقد العقمي بنسبة % 56,25بنسبة 
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ممف يسمككف أسمكب المكاجية الصريحة يستعممكنو دفاعا عف المذىب المالكي أك  % 56,25  -1
الصكفي، فاالطار المفاىيمي الخاص بالتياريف ىك ما يغذم عممية النقد لممتدخميف كىـ بذلؾ  التيار

ممتزمكف بنيظـ عقائدية أخرل تممؾ عمى األرجح أنظمتيا المعيارية، فالمستخدـ ىنا يتحرر مف المعايير 
الضركرة إستقبللية التفاعمية الخاصة بالمجمكعة السمفية، كلكنو مرتبط بمنظكمة فكر أخرل، كال يستعيد ب

 تفكيره.
  
(، ىي مضاميف %25إف التدخبلت التي تكسر المعايير كىي تمثؿ ربع مجمكع التدخبلت )  -2

مناىضة إلستخداـ العقؿ كتعبر عف ذلؾ عف طريؽ اسمكب االحتقار كالسخرية بشكؿ أساسي، كقد تبيف 
أف المنطمقات الفكرية ألصحابيا تنبع مف التيار السمفي الذم يييمف عمى المجمكعة، فيـ يعترضكف عمى 

 استخداـ العقؿ دفاعا عف االطار المفاىمي المنتمكف إليو. 
 

ناقض ذلؾ مع منطؽ المجمكعة الذم تتكاجد فيو ىذه الفئة كىي فئة المناىضيف لممعايير، ففي كقد يت
معرفية ك"النقد العقمي" بالتحديد دكف القيـ الكاقع يبيف التحميؿ أف اعتراض أصحابيا مكجو فقط إلى القيـ ال

سعى السمكؾ العدكاني لدييـ مما يدؿ عمى أف أصحابيا مكغمكف في االنتماء إلى القيـ المييمنة كيالسمفية 
نيـ الى إعادة التكازف إلى النظاـ التفاعمي أكثر مف نية إحداث خمؿ في النظاـ المعيارم، حيث ييفترض أ

، كقد يفسر ذلؾ بتساكم المكاقؼ ءىـ االخبلقي اتجاه الفكر السمفيكانتما يخاطركف بكاجيتيـ االجتماعية
حيث يمنحيـ غياب أغمبية مييمنة ضاغطة ىامش مف الحرية في االيجابية كالسمبية اتجاه النقد العقمي، 

 التعبير الصريح.
 

مف التدخبلت تتميز بأسمكب التحميؿ العقبلني لؤلفكار استنادا إلى المنطؽ  % 18,75نسبة  -3
كاألحداث، كىي ال تستعيف بمرجعية مذىبية أك تيار عقائدم، بؿ تمجأ إلى اآلليات الذىنية في تفكيؾ 

عبلقات منطقية بيف المتغيرات أك اإلشارة إلى تناقضات دكف االلتزاـ بمرجعية تشريعية سمفية أك ربط ك 
كتعتبر في ىذه الدراسة االقمية التي  مجيكد الشخصي في مقاربة المضاميفكتعكؿ عمى ال مالكية أك غيرىا

 تتحرر مف المعايير لتمجأ إلى العقؿ كاستقبللية التفكير.
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 : اليويات المستخدمة في التفاعالت لثالثاالمبحث    

 اليكيات المستخدمة في صفحة فتاكل مالكيةتحميؿ  -

 "تحميؿ اليكيات المستخدمة في صفحة " فتاكل فضيمة الشيخ  ابي عبد المعز محمد عمى فرككس -
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 تحميل اليويات المستخدمة -3
 إختبار الفرضية الثالثة    
أف استخداـ اليكية االفتراضية يمنح المستخدـ حرية كسر معايير  نصت الفرضية الثالثة عمى    

المجمكعة التفاعمية كالتعبير بحرية أكبر، أم أف الطريقة أك اليكية التي يقدـ بيا المستخدـ ذاتو لممجمكعة 
، فنستيدؼ في ىذه الخطكة دراسة فئة المستخدميف تساىـ في منحو مساحة حرية في التفكير كنشر التعبير

تبعا  أف كسر المعايير مفترضيف ريحة متحرريف مف معايير المجمكعةالذيف عبركا عف آرائيـ بطريقة ص
منطؽ الفرضية سيككف أيسر بالنسبة إلى أصحاب اليكية االفتراضية، عمى الذيف ييقدمكف أنفسيـ باليكية ل

 الحقيقية.

 
 اليويات المستخدمة في صفحة فتاوى مالكية 1.3

 حسب الجنساليويات  1.1.3

 %النسبة  التكرار الجنس
 % 95  145 ذككر
 %    5 7 إناث

 %100 152 المجمكع
 : اليويات حسب الجنس 19جدول رقم 

 

مستخدـ، متفاعؿ عف طريؽ التعميؽ عمى االقؿ مرة   152بمغ عدد المستخدميف الكمي ضمف العينة      
مف اإلناث، مع العمـ أف الصفحة مفتكحة لمف  % 5مقابؿ  %  95كاحدة، شكىمت نسبة الذككر منيـ 

يرغب بااللتحاؽ بيا مف الجنسيف، فيي ال تتضمف أم ميكؿ اقصائي اتجاه االناث، سكاء مف المشرؼ أك 
 المستخدميف الذككر.
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 اليويات حسب نوع التسمية  2.1.3       

 %النسبة التعداد 

 52,5 80 اسم حقيقي

 29 44 اسم مستعار

 10,5 16 ُكنيةاسم 

 8 12 اسم معنوي

 %100 152 المجموع
 : اليويات حسب نوع التسمية 20جدول رقم 

 
ىكية  152شارؾ في التفاعؿ حكؿ الفتاكل المنشكرة في العينة الخاصة بصفحة " فتاكل مالكية"        

مرفقة بصكرىـ أحيانا أك  % 52,5افتراضية، أيف يستخدـ غالب المتدخميف االسماء الحقيقية ليـ بنسبة 
تستخدـ اسماء مستعارة، كبالمرتبة الثالثة جاء اسـ الكينية مثؿ ) اـ حساـ، ابي  %29بدكنيا، يمييا نسبة 

، كالتي تعبر عف مجازات كتمثبلت مثؿ % 8، لتأتي االسماء المعنكية بنسبة % 10,5بنسبة  عبيدة...(
 حر...(.)المحب الخير لمناس ، المؤمنة باهلل، ركح الب
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 اليويات المستخدمة حسب المواقف 3.1.3
 

 ىوية افتراضية ىوية الحقيقية 
 االسم
 المدني

 النسبة
% 

 اسم
 مستعار

 النسبة
% 

 اسم
 ُكنية

 النسبة
% 

 اسم
 معنوي

 النسبة
% 

 
الموقف 
 المعارض

  /  / % 8 11 %  3,64 5 سموك المواجية

 % 1,4 2  / % 2,2 3 % 3,64 5 سموك اصالحي

الموقف 
 الداعم

سموك المواقفة 
 واالنسجام

54 39,4 % 43 31,4 % 8 5,8 % 6  %4,3 

 % 5,8 8 % 5,8 8 % 41,6 57 %  46,7 64 المجموع 

 %53,2 مجموع  %  46,7 مجموع 

 : اليويات حسب الموقف 21جدول رقم 

 

يتدخمكف ممف %   46,7مقابؿ  53,2%بنسبة  اليكية االفتراضيةيستخدـ المتفاعمكف في الغالب       
بيكيات حقيقية، كذلؾ لمتعبير عمى مكاقفيـ سكاء باالنسجاـ مع الفكر المييمف أك بتبني المكقؼ المعارض 
المرفؽ بسمكؾ إصبلحي، حيث يتصدر النتائج في التعبير عف المكاقؼ المنسجمة مع النظاـ فئة االسماء 

بػػ منيـ أسماء مستعارة، تمييا أسماء الكينية بنسبة تقدر  31,4%، بينما يستعمؿ % 39,4المدنية بنسبة 
، أما المكاجية الصريحة كالسمكؾ االصبلحي فيستخدمو 4,3%، ثـ االسماء المعنكية بنسبة % 5,8

مف االسماء  % 3,64مف االسماء المستعارة، ك  %8، مقابؿ % 3,64أصحاب اليكية الحقيقية بنسبة 
 % 1,4ك يتخذكف مكاقؼ معارضة بأسماء مستعارة، 2,2%يا، كالمدنية ييظيركف سمككا إصبلح
بينما ال تسجؿ النتائج أم استخداـ السـ الكنية في التعبير عف المكقؼ يستخدمكف االسماء المعنكية، 

  المعارض.



 االطار اٌتطثُمٍ
 

135 
 

يبلحظ أنو مف اليسير إستخداـ اليكية االفتراضية مقارنة باليكية الحقيقية بشكؿ عاـ، غير نتيجة جزئية: 
نسبتي استخداـ االسماء المستعارة كاالسماء المدنية متقاربتاف، مع تفكؽ طفيؼ في استعماؿ االسماء أف 

المدنية في التعبير عف االنسجاـ مع النظاـ، إذ ال يخش أعضاء ىذه الفئة مف تقديـ ذكاتيـ بمكاصفاتيا 
يتكاجدكف ضمف اغمبية  الحقيقية لمتعبير عف دعميـ لنظاـ المجمكعة، كقد يتعمؽ ذلؾ بإدراكيـ انيـ

تدعميـ بصفة ضمنية حتى كاف لـ تجاىر بالدفاع عنيـ، كمف النتائج الممفتة أيضا عدـ استخداـ 
المشاركيف في صفحة "فتاكل مالكية" ألسماء الكينية، كالتي قؿ ما يطمقيا كيتداكليا أفراد المجتمعات 

 ة، أيف تىًرد بكثرة في تعامبلتيـ.المغاربية، بعكس مجتمعات المشرؽ كخصكصا في الجزيرة العربي

نفترض أف أصحاب المكاقؼ المعارضة يمجؤكف إلى االختباء كراء التسميات اإلفتراضية، ليتفادكف       
فقداف الكاجية االجتماعية بما انيـ ييمكف بكسر معايير المجمكعة، فتبيف النتائج أف نسبتي استخداـ 

مكاجية الصريحة أك الضمنية، االسماء المستعارة كاألسماء المدنية متقاربتاف إلى حد كبير، سكاء بغرض ال
يجدكف صعكبة أقؿ في تقديـ ذكاتيـ الحقيقية أثناء  فيبدك أف أعضاء المجمكعة ذات المكاقؼ المعارضة

 مع النظاـ المعيارم القائـ.التعامؿ 

 
 " فتاوى فضيمة الشيخ  ابي عبد المعز محمد عمى فركوس" اليويات المستخدمة في صفحة  2.3

 اليويات حسب الجنس 1.2.3

 %النسبة  التكرار الجنس
 94,6%  89 ذككر
 % 45, 5 إناث

 %100 94 المجمكع
 : اليويات حسب الجنس 22جدول رقم 

 
ىكية افتراضية شاركت في التفاعؿ، تصدرت فئة الذككر اليكيات  103يبيف الجدكؿ أنو ك مف بيف      

   منيـ يقدمكف أنفسيـ بيكيات مف جنس إناث. % 5، بينما % 95االفتراضية المستخدمة بنسبة 
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 اليويات حسب نوع التسمية 2.2.3

 %النسبة التعداد 

 % 52,2 49 اسم مستعار

  24,4 % 23 اسم حقيقي

 17 % 16 اسم ُكنية

 6,38 % 6 اسم معنوي

 %100 94 المجموع

 اليويات حسب نوع التسمية : 23جدول رقم 
 

شارؾ في التفاعؿ حكؿ الفتاكل المنشكرة في العينة الخاصة بصفحة " فتاكل فضيمة الشيخ ابي عبد       
مستخدـ حامؿ ليكية حقيقية كافتراضية، يستخدـ غالب المتدخميف اليكية  83المعز محمد عمي فرككس" 

لتي تستخدـ االسماء الفئة ا %  24,4، ، يمييا نسبة% 52,2االفتراضية باالسماء المستعارة  بنسبة 
المدنية ليا مرفقة بالصكر الشخصية أك بدكنيا كبالمرتبة الثالثة جاء اسـ الكينية مثؿ ) اـ حساـ، ابي 

، كالتي تعبر عف مجازات كتمثبلت مثؿ 6,38 %، لتأتي االسماء المعنكية بنسبة % 17بنسبة  عبيدة...(
 ر...(.)فتى المسؾ النجدم، الصقر الجارح الجكارح، مكج البح

 
يصنؼ الجدكؿ التالي اليكيات االفتراضية التي اليويات المستخدمة حسب المواقف:  3.2.3      

ىكية تـ استخداميا لمتعبير عف  94 استخدميا المتفاعمكف في ثبلثة مجمكعات مكافقة لمكاقفيـ، كىـ بعدد
 مكاقؼ أصحابيا.
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 ىوية افتراضية ىوية الحقيقية 
 االسم
 المدني

 النسبة
% 

 اسم
 مستعار

 النسبة
% 

 اسم
 ُكنية

 النسبة
% 

 اسم
 معنوي

 النسبة
% 

 
الموقف 
 المعارض

 / 0 / 0 % 5,3 5 % 3,2 3 سموك المواجية

 / 0 / 0 3,2% 3 % 2,12 2 سموك اصالحي

الموقف 
 الداعم

سموك المواقفة 
 واالنسجام

17 %18 42 44,68 % 16 17 % 6 %6,38 

 6,38% 6 % 17 16  53,2% 50 23,5% 22 المجموع 

 %76,58 مجموع 23,42% مجموع 

 اليويات حسب الموقف : 24جدول رقم 
 

 

أم ما يفكؽ  23,42%، مقابؿ % 72االفتراضية بنسبة  التسمياتيستخدـ المتفاعمكف في الغالب       
التي يعبركف مف خبلليا سكاء عف إنسجاميـ مع الفكر ثبلثة أضعاؼ استخداميـ لميكية الحقيقية، 

المييمف أك بتبني المكقؼ المعارض المرفؽ بسمكؾ إصبلحي، حيث تتصدر فئة االسماء المستعارة 
منيـ أسمائيـ المدنية، تمييا أسماء  18%، بينما يستعمؿ % 44,68المكاقؼ المنسجمة مع النظاـ بنسبة 

، أما المكاجية الصريحة كالسمكؾ 6,38%ـ االسماء المعنكية بنسبة ، ث% 17بػػ الكينية بنسبة تقدر 
مف االسماء  % 5,3، مقابؿ % 3,2االصبلحي فبل يستخدمو اصحاب اليكية الحقيقية إال بنسبة 

منيـ يعترضكف  3,2%مف االسماء المدنية ييظيركف سمككا إصبلحيا، ك 2,12%المستعارة. كما تعد 
تسجؿ النتائج أم استخداـ السـ الكنية أك االسـ المعنكم في التعبير عف بينما ال  باسماء مستعارة،

  المكقؼ المعارض.

اليكية مقارنة بيبلحظ أنو مف اليسير عمى مستخدمي الصفحة إستخداـ اليكية االفتراضية : نتيجة جزئية
الحقيقية، فجزء كبير منيـ يقدمكف أنفسيـ بأسماء مستعارة رغـ انتمائيـ إلى االغمبية اآلمنة التي تحافظ 
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مع تكاجد جزء منيـ ال يتردد في استخداـ اليكية  التفاعمي بتأييدىا لمفكر السمفي عمى تكازف النظاـ
ة ضمف اغمبية تدعميـ بصفة ضمني كاجدالت ؾ بإدراكيـالحقيقية ليعبر عمى نفس االتجاه، كقد يتعمؽ ذل

كالتي تىًرد  ستخداـ المشاركيف ألسماء الكينيةكمف النتائج الممفتة أيضا؛ ا حتى كاف لـ تجاىر بالدفاع عنيـ،
يىنًسب احدىـ ذاتو إلى أصكلو كابف عبيدة، أك فركعو  كأفبكثرة في تعامبلت المنتميف إلى التيار السمفي، 

، كالحقيقة أف طريقة المناداة ىذه متداكلة منذ القدـ في شبو جزيرة العرب، مثؿ ابك يحي ك أبا حساـ
يستعيرىا السمفيكف المعاصركف ضمف مرجعيتيـ الثقافية الحاممة لمشركع إجتماعي يجد جذكره في التنظيـ 

 االجتماعي القائـ آنذاؾ، مع االشارة إلى غياب ىذا النكع مف التسمية عند المعارضيف.

ف أصحاب المكاقؼ المعارضة يمجؤكف إلى االختباء كراء التسميات االفتراضية، ليتفادكا كقد نفترض ا
فقداف الكاجية االجتماعية بما انيـ ييمكف بكسر معايير المجمكعة، فنجد فعبل النسبة االكبر منيـ تستخدـ 

سكاء مف أجؿ المكاجية الصريحة أك الضمنية، فيبدك أف    مستعارة أكثر مف االسماء المدنيةاالسماء ال
 ليكية االفتراضية مناسبة أكثر لمتعامؿ مع النظاـ المعيارم القائـ.ا
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 تمييد

يسعى التساؤؿ الرئيسي ليذه الدراسة إلى كصؼ تفاعبلت مستخدمي الفيسبكؾ التي تحدث حكؿ       
 فتاوى فضيمة الشيخ أبي عبد المعز محمد عمي فركوس"مكاضيع الفتاكل الدينية المختارة كعينة )صفحة "

بقة سعت إلضاءة بعض ، كنفترض أف الخطكات المنتيجة في الفصكؿ السا"فتاوى مالكية"(كصفحة 
يجاد  الجكانب التفاعمية لممستخدميف داخؿ الفضاء االفتراضي، كقد خصصنا ىذا الفصؿ لتأكيؿ النتائج كا 
تفسيرات لمعبلقات التي تربط بيف متغيرات الدراسة استنادا إلى نظرية التفاعؿ اإلجتماعي، كتحميؿ اإلطار 

كاستكشاؼ جانبا مف  عبلت داخؿ الفضاء اإلفتراضيالتفاالرفينغ غكفماف، التي حاكلنا اسقاطيا عمى 
 تأثيرات ىذا االخير عمى تفاعبلتيـ.

كقد أظيرت نتائج الجداكؿ مجمكعة مف العناصر كالمكاضيع البارزة، رتبناىا ضمف جممة مف      
 ناصر أساسيةتمثمت في ثبلثة ع كات المنتيجة في إختبار الفرضيات كالعناكيف ترتيبا يتناسب مع الخط

داخؿ المجمكعة  لتفاعبلتكصؼ ا -2، ثـ االطار االعبلمي لمفتاكل -1 لكؿ مف صفحتي العينة؛
 لمتعبير كالتفاعؿ حكؿ الفتاكل. اليكيات المستخدمة -3االفتراضية، 
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 النظاـ االبكم 1.1.2               
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143 
 

   
I - "صفحة " فتاوى فضيمة الشيخ أبي عبد المعز محمد عمي فركوس 

إلى نجاح المنشكرات في إستقطاب  ، كىذا يشيرلمنيج الفكرم السمفيا تؤيد اغمبية التعميقات       
فيك يمتـز بمكاضيع  عمى التيار السمفي فكرا كممارسة المستخدـ بؿ كجعمو عنصرا نشطا كفاعبل مدافعا

الفتاكل المنشكرة كيميؿ إلى الدفاع عمى مصدرىا الفكرم أكثر مف مناقشة مضمكنيا، كقد ساىـ في بمكرة 
 ىذا الكضع جممة مف العناصر شكمت اإلطار اإلعبلمي الذم جاءت ضمنو الفتاكل.

 . ُاطر الرسالة االعالمية1
 الييكل التنظيمي 1.1

جد أنو بيني عمى إذا ما تفحصنا كاجية الصفحة كإطار شكمي تيعرض ضمنو منشكرات الفتاكل سن       
الصفحة كالتي تحمؿ إسـ الشيخ "فرككس" المعركؼ في األكساط  عنكاف، إبتداء مف جممة مف العناصر

لجزائر، كبالتالي فإف ثقؿ الشعبية المحمية بإنتماءه لمفكر السمفي بؿ كييعتبر الممثؿ كالقائد الركحي لو في ا
االسـ ييحدث مبدئيا لدل المستخدـ استقطاب فكرم يحيمو إلى الثقافة الدينية الكافدة مف الجزيرة العربية 

كىذا ما أكدتو جداكؿ الدراسة مف حيث حصكؿ شخص  (،144)ارجع إلى الصفحة عبر كسائؿ اإلعبلـ 
فقد  الشيخ عمى أعمى النسب، كيدؿ ذلؾ عمى حالة استقطاب الصفحة لجميكر ميتـ سمفا بشخصيتو،

"فرككس" استخدـ القائـ باالتصاؿ معطيات ذات طبيعة رمزية متمثمة في الصكرة االعبلمية لشخص الشيخ 
 (27)ارجع إلى ص Entmanآليات بناء اإلطار اإلعبلمي النتماف  مع العمـ أف أحد أبرز ككاجية لمصفحة

 ىي استخداـ الرمكز الثقافية أك الدينية بغرض تحميؿ الرسالة شحنة ايديكلكجية.  

 توثيق المنشورات  2.1      

يصاحب جميع ف منشكرات بجممة مف المعمكمات؛تمدنا األرقاـ المتحصؿ عمييا حكؿ عممية تكثيؽ ال      
بمىراجع لؤلئمة الحنابمة تتصدرىا مؤلفات الشيخ  تكثيقياالفتاكل المنشكرة شرحه مكجز لعممية االستدالؿ مع 

االلباني كالتي تظير في جميع الفتاكل تقريبا، كيعتبر االلباني رمز آخر في األكساط السمفية المعاصرة 
مف جرأة عمى مخالفة كبار رمكز عمماء الديف  يتمتع بشعبية كاسعة خاصة بيف الشباب ًلما اشتيير بو

السابقيف ككذا المعاصريف، كقد تميز أيضا بالشدة كحتى ممارسة العنؼ المفظي عمى المخالفيف عمكما 
كأضحت مؤلفاتو مف أكثر المراجع  ؽ في الحديث النبكم كتصحيحو، كقد ارتبط اسمو بالتحقي(85)انظر ص
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ة، خاصة في األكساط السمفية المعاصرة كأضحى ييذكر في المجالس تداكال في استخراج الفتاكل السمفي
مما جعمو يحضى بركاج إعبلمي تزامف مع صعكد التيار  الدعكم حتى ليقب بػ"محدث العصر" كالنشاط

 كىك استثمار آخر في الرمكز الدينية القكية المعاصرة. داية التسعيناتالسمفي العالمي في ب

 نشور(صيغة النص )الم 3.1       

جاءت نصكص المنشكرات في صيغة خطاب عمكدم أحادم االتجاه، مييمف كقطعي في صيغة       
في معظمو كىك ال يختمؼ عف الخطاب الديني التقميدم لمدعاة سكاء في المساجد أك  السؤاؿ كالجكاب

كسائؿ االعبلـ التقميدية، يستمد سمطتو مف الحديث "المصحح" مف طرؼ أقكل الشخصيات التي تعد رمكزا 
نشكر البناء النصي لمم يبقىفبالرغـ مف تكاجد الفتكل في فضاء تكاصمي تفاعمي معاصرة لمتيار السمفي، 

مستمد مف الخطاب الرسمي التقميدم الذم تسكده األدكات اليقينية كاآلليات التكجييية كىك ما يخدـ غايات 
 تأثيرية عمى المستخدميف بدؿ التكاصؿ كالتكضيح.

        

ييشكؿ تضافر عناصر االطار اإلعبلمي الذم جاءت ضمنو الفتاكل مف حيث ىيكميا التنظيمي       
شبكة قراءة تيفًعؿ لدل القارمء إرتباطات ذىنية مف كاقع ثقافتو  ككذا صيغة النصكصكطريقة التكثيؽ 

الدينية كالمجتمعية في حياتو اليكمية كالتي ال تختمؼ فييا بنية الخطاب الديني عف تمؾ التي تمارس في 
االعبلمية  المساجد )اتصاؿ جمعي(، باإلضافة إلى استدعاء الرمكز الدينية ذاتيا التي تنشط في الساحة

ال سيما في القنكات الفضائية كالمكاقع الدينية، فبالتالي لـ تجد الرسالة أم صعكبة في تفعيؿ إطارىا 
بقاء المستخدـ مقيدا بسياسة الصفحة،  حداث االستجابة المرجكة كا  بؿ اكتفت باستغبلؿ معطيات إطاره كا 

 االجتماعية الراىنة.األكلي كالذم يتضمف تجربتو 
 معيارية ثنائية القطبمنظومة  .2
تظير الجداكؿ في ىذه الدراسة ارتباط طبيعة التفاعبلت بطبيعة القيـ التي أثارىا المستخدمكف خبلؿ       

تبادالتيـ إذ تتكزع ىذه األخيرة عمى قطبيف يقتضي جزء منيا إظيار الطاعة كاالمتثاؿ كالتبعية )قيمة 
ف تأييد االتجاىيف كااللتزاـ الكالء( كجزء آخر يتطمب إظيار العداء كالقطيع ة كالنفكر)قيمة البراء(، كا 

بالمكقفيف معا ال ييعدي تناقضا بؿ يعزز الفكر المييمف داخؿ المجمكعة كيساىـ في دعـ تكازف النظاـ 
 المعيارم بالرغـ مف الثنائية القطبية لمقيمتيف.    

 آليات االنسجام 1.2    
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لتي يتفاعؿ بيا المستخدمكف المنسجمكف مع النظاـ المييمف، كذلؾ نجد ىذه القطبية في األساليب ا       
مف خبلؿ دعميـ لمعايير المجمكعة كالدفاع عنيا عف طريؽ إظيار إستعدادىـ لمتكاصؿ كتبادؿ األفكار 

أك ينتيجكف أسمكب اإلقصاء مثؿ إنياء المحادثة  المحاججةباالنخراط في عممية إقناعية عف طريؽ 
أسمكبا أبكيا كاعظا آمرا مكبخا أك مستعينا بعزكة الجماعة،  الحالتيف تتخذ خطاباتيـبأسمكب عنيؼ، كفي 

ز مف جية تبعية مطمقة فتبر  ؽ النقاش بشخص الشيخ "فرككس"كيزداد تمظير ىذه القطبية حدة حيف يتعم
 لو كمف جية أخرل عدكانية لمنتقديو، كقد رصدنا ثبلثة تمظيرات لتمؾ القطبية.

 النظام المعياري لمنظام االبوي  1.1.2      

تحتؿ شخصية الشيخ فرككس في جميع جداكؿ االختبار أعمى النسب كتغمب عمى التفاعبلت حكلو       
في مقابؿ الشدة كالعدكانية بالشتـ كالتحقير إتجاه كؿ مف يعارضو أك ينتقده، بؿ  مظاىر التبجيؿ كالتكدد لو

ؼ "القيمة"، كىي إحدل نتائج البحث التي تدعك إلى استكشاؼ البناء النفسي كيتحكؿ ىذا الكالء إلى مصا
كالفكرم الذم يجعؿ المستخدـ ييمـز ذاتو بحماية الشيخ مف اإلنتقاد كالدفاع عنو باستخداـ العنؼ أحيانا، 

ة تعمؽ العدائية، كييرجع ىشاـ شرابي فكر  ميعىًرضان كاجيتو االجتماعية إلى ردكد أفعاؿ مف نفس الطبيعة
الفرد العربي بالشخص دكف الفكرة إلى النظاـ األبكم الذم ييسًير النمكذج االيسرم في الثقافة العربية 
االسبلمية، حيث الكالء لمفكرة مرتبط بالنماذج االكلية التي نشأ عمييا كالتي ترتكز عمى القرابة كالديف 

كيمثؿ ىؤالء رمكزا ثقافية لمبنى  ئد الديني...،متمثمة في االب كالجد كشيخ القبيمة، الزعيـ المحارب، القا
طرائؽ التفكير كالعمؿ كالسمكؾ مف االجتماعية التي تعتمد النظاـ األبكم، كىك النظاـ الذم يستميـ قكاعده 

المرتبطة بسمطة األب المطمقة داخؿ األسرة أيف يممؾ حؽ التصرؼ كاالختيار كالحؿ كالعقد في شؤكف 
ظيارىـ الطاعة كالتبعية كيذكر االفراد الكاقعيف تحت م سؤكليتو االجتماعية في مقابؿ خضكعيـ لسمطتو كا 

ير يمقاكمة التغالحيدرم أف ىذه العبلقة المتبادلة تساىـ في تعزيز خصائص النظاـ كاستمراره ككذا في 
 (.41) انظر االطار النظرم صالتي تحكمو التقميدية  كاألعراؼكالمحافظة عمى القيـ 

كبالرغـ مف تطكر المنظكمة االقتصادية كاالجتماعية كتغير النمكذج األسرم يستمر االفراد في       
التفاعؿ داخؿ المجمكعات خاضعيف لنفس قكاعد النظاـ االبكم مف حيث التبعية القكية لشخصية القائد، 

عاصر في السمكؾ ذاتو رغـ يعزك ىشاـ شرابي استمرار الفرد العربي المكفي محاكلتو لتفسير تمؾ المفارقة 
التحكالت التي طرأت عمى المجتمع، إلى أنو يعيش حالة اغتراب كفقداف لؤلماف داخؿ النظاـ المؤسساتي 
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، كالذم ييفترض بو أف يضمف لو حرية الت عبير كالمعارضة كالنقد كحؽ الصكرم الذم ينتمي إليو اليـك
الحقيقي في إدارة الشأف العاـ فيجد نفسو بدكف دكر ، بينما ىذا االخير ال يمنحو في الكاقع دكره مشركع

فعاؿ مما يكلد لديو شعكر بالقمؽ المزمف مف عدـ االنتماء فبل يجد أمامو سكل المجكء إلى البنى 
كالتي تضمف لو شيء مف الكجكد كلك  1..الخاالجتماعية االكلية القائمة كىي العائمة، القبيمة، الطائفة

تعتمد النظاـ االبكم تقـك عمى تغذية ىذا  حيث أف ىذه البنى االجتماعية كالتيبتقديـ قدر مف التضحيات، 
خبلؿ نظاـ الكالء الشكؿ مف الترابط ما بيف الفرد كمجمكعة االنتماء داخؿ االطار الكمي لممجتمع مف 

كفي نفس الكقت يعاقب مف يعترض عمى قكاعد سيره  تكزيع الرضى كالحماية لمف كااله الذم يعمؿ عمى
بالعزؿ كسمب الحقكؽ كالكرامة عف طريؽ التكبيخ كاالقصاء االجتماعي كالنفسي كالتقميؿ مف قيمتو، فبل 

الفرد "الميتمرد" الخارج عف القكاعد مف سبيؿ الستعادة مكانتو داخؿ النظاـ سكل طمب الغفراف  يتبقى أماـ
، عف طريؽ التفاعؿ بأسمكب االعتذار أك التبرير مثؿ أف ينتقد جمكعة التفاعؿ()ىنا مف م مف السمطة

أحدىـ افكار المجمكعة ثـ يبدم قكلو: "...ىكذا سمعت الشيخ سميماف الرحيمي يقكؿ"، أك مستشيدا 
بجماعة ما فيقكؿ"..أعرؼ الكثير مف السمفييف يفطركف قبؿ األذاف..."، ككأنو يتقاسـ مسؤكلية قكلو مع 

كقع الفعؿ غير المقبكؿ، عنو ؼ آخر لشعكره بإحتمالية عدـ تقبؿ اآلخريف لقكلو فيخفؼ ذلؾ السمكؾ طر 
حينيا قد يينظر إليو بتسامح لتيعاد إليو كرامتو مصبكغة بالمف كالعطاء كىذا ما يسميو غكفماف بػ "سمكؾ 

 .(40)إرجع إًٌ اإلطار إٌظزٌ ؽاإلصبلح " 

كىك ما يحدث عندما يجاىر  -أحدث قطيعة تفاعمية كأخؿ بالنظاـ المعيارم حيف يقـك الفاعؿ الذم         
اجيتو مف أجؿ إستعادة مكانتو كك  ، فذلؾ يككفتصحيح سمككوب -باعتراضو عمى الشيخ فرككس
عمى  ، محاكال ىذه المرة أف يحافظمقابؿ إعادة التكازف لمنظاـ التفاعمياالجتماعية داخؿ المجمكعة 

قي النظاـ االبكم مييمنا كمستمرا في مكافأة فئة التابعيف لمشيخ كمعاقبة الممتنعيف  المعايير التي تيب
المنتقديف، فتيقاس قيمة الفرد حسب درجة مساىمتو في تعزيز بنية النظاـ االبكم، كىذا ما يفسر مسارعتو 

فحينما ترتبط قيمة الفرد بحفاظو عمى النظاـ االبكم  ،كتبجيمو 2األب"-إلى إظيار التبعية إلى "الشيخ
 تصبح البنية النفسية كالذىنية لو محصنة ضد أم مبادرة لمنقد أك مسائمة الكضع القائـ حكلو. 

 العدوانية) غياب الحجة( / الحجة  2.1.2      

                                                             
 87-64ص ، 1992ىشاـ شرابي، النظاـ االبكم كاشكالية تخمؼ المجتمع العربي، تر: محمكد شريح، مركز دراسات الكحدة العربية،   1
 جاء في أحد تعميقات المستخدميف:" شكرا لمكالد الشيخ فرككس".  2
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ججة في إسناد النظاـ، كمف أساليب ردكد االفعاؿ البارزة التي أظيرتيا جداكؿ التحميؿ طيرؽ المحا      
حيث عالج المستخدمكف أفكار المنيج السمفي كممارساتو بطريقتيف متكاجيتيف أيضا، تراكحتا بيف االنفتاح  

ظيار االنغبلؽ كالخصكمة ك عمى الحكار بالحجاج مف جية،  مع تفكؽ االسمكب العدائي مف جية أخرل ا 
اآلخر بسمطة األدلة الشرعية المنطمقة مف في التعبير عف المعارضة مقابؿ خطاب إقناعي محمبل ىك 

نظاـ معرفي يكفؿ تفكؽ الحجة الدينية لطائفة "الفرقة الناجية" كيجرد بقية أشكاؿ الحجج مف شرعيتيا 
، فتأخذ عممية الحجاج استراتيجية تكجييية تحمؿ طابعا دعكيا ينطمؽ مف الطرؼ الميرشد إلى (85)أنظر ص

فيمجأ معظـ المؤيديف لمنظاـ إلى اسمكب  التبادؿ الحكارم كجدكاهؾ مبادمء الطرؼ الضاؿ محبطا بذل
الغير منتمي إلى الفرقة  -اآلخر مجرديف، (86انظر ص)التعنيؼ الذم يستمد شرعيتو مف آلية البراء 

، ذلؾ أف فمسفة ىذه االجتماعية قيمتومف كخاصة ذلؾ الميجاىر بإنتقاد فكر الجماعة السمفية  -الناجية
األخيرة ال تتعمؽ بتطبيؽ العقيدة كالشعائر فحسب بؿ ىي إلتزاـ بطريقة عيش الجماعة بما فييا إقصاء 

، فكؿ ىذه العناصر تيضفي ىكية متكاممة عمى المنتميف لمجماعة يحمؿ أفرادىا مفاىيـ كأفكار رمزيااآلخر 
 تعارؼ عمييا خارج الجماعة.تصطدـ غالبا مع المفاىيـ المجتمعية كاإلنسانية الم

أما فعؿ االعتراض ال يقتصر معناه لدل الجماعة عمى اختبلؼ االفكار أك تبايف الرؤل، كلكنو       
ييعتبر فعؿ تعدم عمى اإلنتماء الديني لمعضك السمفي كطعنا في ىكيتو ككيانو، كىي أعراض الشعكر 

أف إحدل حاالت    l’identité يقكؿ في مؤلفو، حيث Alex Mucchielliبحالة االستبلب أللكس ميشيالي 
اإلستبلب التي يمكف أف تتعرض ليا اليكية تحدث عندما يحاكؿ نظاـ مف العمميات الخارجية احداث 
تغيرات تمس جكىر اليكية فيتكلد لدل االفراد أك الجماعات داخؿ ثقافة ما معاناة سيككلكجية متعمقة 

كاالستبلب الجماعي حيف يتعرض لمنقد ضمف المحادثة االفتراضية، بالقير كىكذا يشعر السمفي  بإنتمائيـ
ل انكاعيا في "المياجمة" أيف يسمؾ الفرد اسمكبا مثؿ إحدمما ييكًكف لديو ردكد أفعاؿ دفاعية مختمفة تت

عدائيا لشعكره بتيديد تكازنو النفسي كاإلجتماعي، فيقـك بالتيجـ عمى الشخص المعترض )المنتقد( كذلؾ 
، مما ييضعؼ رأس الماؿ هنقدجتماعية" لو بدؿ استيداؼ مضمكف ؼ شخصو أم "الكاجية االبإستيدا

التفاعمي لمشخص المستيدؼ كيدفعو إلستعادة كاجيتو المفقكدة إلى إختيار أحد المخارج، إما عف طريؽ 
اـ قد السمكؾ اإلصبلحي أك تبني مكقؼ مكاجو صريح، كفي كمتا الحالتيف يككف السمفي المدافع عف النظ

استعمؿ العنؼ في تصميح القطيعة التفاعمية التي أحدثيا اآلخر عف طريؽ فعؿ النقد، كيمثؿ ذلؾ شكؿ 
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مف أشكاؿ المساىمة في إستعادة تكازف النظاـ بطريقة أسرع عف طريؽ إحداث استجابة سريعة لدل 
 المستخدـ المستيدؼ في شخصو كالمكجكد في حالة فقداف لكاجيتو االجتماعية.

  بالجماعة)العضو غير النشط( االحتماء/)العضو النشط( ممارسة الوصاية 3.1.2     

يبرز داخؿ المجمكعة  دمكف في الدفاع عف النظاـ القائـعند تفحص األساليب التي ينتيجيا المستخ     
 : المتفاعميفنكعيف مف 

كيكبخ المخالفيف  حاسب: كيتميز خطابو بأسمكب الكصاية فنجده يعظ كيالنشط القيادم المستخدـ
ممارسا عمييـ سمككا أبكيا يستقيو مف طبيعة النظاـ القائـ، فيقدـ ذاتو في دكر القائـ عمى  كالمنتقديف

الفخر كاألماف النفسي حراسة المنظكمة المعيارية، كىك أرفع دكر يمكف أف يجمب لصاحبو القبكؿ ك 
العنصر   كنجد في المقابؿسجامو معيا، مجمكعة االغمبية كانكذلؾ بقدر تحقيقو لتكقعات  كاالجتماعي
 غير النشط.

كلكنو يحمي النظاـ بالتعبير عف  بمبادرة الدفاع عف الفكر المييمف: كىك ال يقـك غير النشط المستخدـ
حالة األماف التي يكفرىا لو باستخداـ الضمير الجمعي في جميع تدخبلتو مثؿ: شيخنا، عقيدتنا، نحف...، 

و في دكر التابع كالطالب لؤلماف معترفا بقصكره العممي كالفكرم أماـ سمطة الجماعة، فيك يكتفي بتقديـ ذات
كىي مؤسسة إجتماعية  الجماعةلكجكد خمفية عقائدية راسخة في الفكر العربي اإلسبلمي متعمقة بمفيـك 

سياسية كثقافية بنيت عمييا العقيدة السمفية، إذ ترجع أصكؿ مفيـك الجماعة إلى بنية مرتبطة بالجياد 
، فإتخاذ دكر الميحتمي داخؿ (85أنظر صكالشككة كالغمبة، قبؿ اف ييربط المفيكـ بحديث "الفرقة الناجية" )

عتراؼ بييمنتو.   النظاـ ىك تعزيز لمنظاـ ذاتو كا 
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 مرجعيات القطيعة التفاعمية  2.2  
 استبدال نظام معياري بنظام آخر)البحث عن االب الجديد( 2-2-1        

يستعمؿ أفرادىا أسمكب صريح  كتشاؼ فئة معاًرضة لمفكر المييمفأدت سيركرة التحميؿ إلى ا      
مما ييشير مبدئيا إلى تحررىا  يفتعمكنيالقطيعة التفاعمية التي كمكاًجو دكف أم محاكلة إصبلح لكضعية ا

مف المعايير الضابطة لمتفاعبلت كتنزه أفرادىا عف تقبؿ المجمكعة ليـ، غير أف استحداثنا لفئة أخرل 
مشتقة مف الفئة الخارجة عف المنظكمة المعيارية بغرض فحص طبيعة المضاميف التي يتناكليا 

يمنة المجمكعة ىي في الكاقع مرتبطة بمنطمقات فكرية بينت أف التفاعبلت المتحررة مف ى ،عارضكفالم
قكة المعارضة مف  كفيستمدك أخرل متعمقة بالدرجة األكلى بالمنظكمة الدينية المالكية أك التيار الصكفي، 

إنتماءىـ إلى تيارات فكرية منافسة، فيـ بذلؾ ممتزمكف بنظاـ عقائدم آخر يممؾ بدكره منظكمتو المعيارية، 
 ا يتحرر مف المعايير الخاصة بالمجمكعة السمفية كلكنو يظؿ مرتبط بمنظكمة فكر أخرلفالمستخدـ ىن

نما يكظؼ عقمو في دعـ نظاـ آخر يكفر لو بذلؾ يستعيد  فبلتممؾ معاييرىا الخاصة،  استقبللية تفكيره كا 
ضمانات ضد القمؽ النفسي الذم تسببو عقكبة اإلقصاء أثناء التفاعؿ، كلعؿ ىذا الميكانيـز الدفاعي يجد 
جذكره في تفسير فركيد لطبيعة الحالة النفسية التي تمس تكازف الفرد في عمؽ تركيبتو النفسية، إذ أنو 

رعاية مف أم مصدر سمطة أك مف المنظكمة التشريعية المييمنة فيك يكاجو فضاء غير مؤطر  كبانسحابو
مما  اطؿ كتكفر لو الحماية مف المجيكؿبالفصؿ بيف الحؽ كالب تيعنى( savanteأم منظكمة عالمة )

ى ، عميضمف لو االستقرار النفسي ك االجتماعييسبب لو قمؽ كجكدم يجعمو يعبر عف حاجتو إلى نظاـ 
ف كاف بكاسطة آلية العقاب كالمكافأة، فيك يبحث عف كجو سمطة يضمف لو  أف يتكلى ىك الحفاظ عميو كا 
العدالة كالحماية مف مخاطر المجيكؿ الناجـ عف التحرر مف المنظكمة التشريعية كقكة غامرة كمصدر 

 إزاءجو أبكم سمطة، كىي حسب فركيد كضعية تستدعي النمكذج االكلي الطفكلي لمفرد الباحث عف ك 
 .1الكضعية التفاعمية المقمقة

 

                                                             
1
 Marie Bonaparte, Sigmund FREUD :l’avenir d’une illusion, Québec: collection Les classiques des 

sciences sociales, 1927, consulté le 25 /4/2021 

http://www.uqac.uquebec.ca/zone30/Classiques_des_sciences_sociales/index.html 
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 التحرر من المنظومة المعيارية وتفعيل القيم المعرفية ) النقد العقمي( 2-2-2     

تفرز المجمكعة أيضا فئة مف المستخدميف ال تمتـز بالنظاـ المعيارم لممجمكعة، إذ انيا تكظؼ        
يؽ في كاقعية النقد العقمي كقيمة معرفية مف أجؿ التحقؽ كالتفكيؾ العقبلني لؤلحداث كالنصكص أك التحق

)ارجع إلى تعميؽ ( 140) ردكد أفعاؿ مف أصؿ (03)كىي تمثؿ أقمية تقدر بثبلثة  األفكار كمكضكعيتيا

، فيي ال تستعيف بمرجعية مذىبية أك تيار عقائدم، بؿ تمجأ إلى اآلليات الذىنية في تفكيؾ (18الجدكؿ رقـ 
كربط عبلقات منطقية بيف المتغيرات أك اإلشارة إلى تناقضات دكف االلتزاـ بمرجعية تشريعية سمفية أك 

المعايير لتمجأ إلى المجيكد العقمي المستقؿ عف أطر التفكير  مالكية أك غيرىا كىي االقمية التي تتحرر مف
 المتكفرة.
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 "مناقشة نتائج تحميل صفحة " فتاوى مالكية     

 اإلطار اإلعبلمي -
 صراع تياريف فكرييف  -
 اإلطار التفاعمي -
 مظاىر التفاعؿ -
 الريادة كتماسؾ النظاـ -
 المعرفيةالتحرر مف المعايير كتكظيؼ القيـ  -
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 مناقشة نتائج تحميل صفحة " فتاوى مالكية"

 اإلطار اإلعالمي -1
 صراع تيارين فكريين 1-1

كردت الفتاكل عمى صفحة "فتاكل مالكية" حسب تعدادىا داخؿ الجداكؿ بصيغة سردية أكثر مما       
ف ىذا جاءت في صيغة السؤاؿ كالجكاب ك  تقديـالرتيب في الشكؿ ما يحدث عادة في عممية االستفتاء كا 

ب النصكص تكضيحيا تكجيييا كقد جاء أسمك أقؿ جاذبية بالنسبة إلى القارمء، المضاميف يجعؿ النص 
ًكزا عمى ما تتضمنو مف  يتضمف الرد عمى ما إستجد مف فتاكل سمفية عمى الساحة الدينية المحمية، ميرى

مالكية مع تكثيؼ األدلة كاإلسنادات مفارقات عممية كنظرية كتناقض مع كاقع المجتمع أك مع الكجية ال
متنكعة المصادر مف الركاية كالتراث الفقيي المالكي إلى جانب االستشياد باألئمة الحنابمة ذاتيـ في ال

مف  معالجة مكاضيع الفتاكل، كقد قيدمت في قالب يكحي بمبادرة محتشمة غرضيا إعادة طرح الفتاكل
الذم يعتمد نظريا  إطار االستراتيجيةعبلمي عمى أنو كجية مالكية مما يجعمنا نصنؼ االطار اإل

مخططات قصدية ىادفة كاضحة تعمؿ غالبا في فمؾ الخصكمة كالسمطة كالصراع لمكصكؿ إلى االىداؼ 
المسطرة، غير أف القائـ باالتصاؿ ال يستخدـ أية استراتيجية ىجكمية كال يستثمر في الرمكز الدينية أك 

ى مكقفا ميادنا ال يكشؼ عف مكاجية صريحة أك خصكمة بيف التيار المالكي الثقافية بشكؿ خاص بؿ يتبن
كالتيار السمفي، بالرغـ مف فعمية الصراع في كاقع العالـ اإلسبلمي داخؿ مجتمعات شماؿ افريقيا بصفة 
خاصة، حيث تسبب زحؼ التيار السمفي الكىابي الكافد مف الجزيرة العربية عبر كسائؿ اإلعبلـ في 

 السياؽ الفكرم كالثقافي لممنطقة كاىتزاز المكتسبات الدينية المحمية بفمسفتيا كشعائرىا.إضطراب 

ييبرز إطار الرسالة االعبلمية حالة صراعية فعمية تعكس اإلحتقاف الفكرم ذاتو كتصب في عممية      
التصدل لممد الكىابي، فتيبنى الرسالة إنطبلقا مف المعمكمات المستجدة عمى البيئة الدينية كىي بذلؾ تتبنى 

 اضحة المعالـ. خطابا دفاعيا ميادنا أكثر منو ىجكميا، ال يندرج في أم إستراتيجية ك 
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 االطار التفاعمي 1-2

عمى المستخدميف، غمبة الحس التنافسي عمى تفاعبلتيـ  1كمف آثار السياسة التحريرية لممنشكرات       
إذ تنطكم ىذه األخيرة في الغالب عمى استعراض لمكتسباتيـ في عمـك الشريعة مع تكضيح المصادر 
ف ىذا الرصيد المعرفي الذم يساىـ بو المستخدـ في بناء الكضعية التفاعمية ىك  كالمفاىيـ المتخصصة، كا 

األكلي، بينما يحفز اإلطار الثانكم لمرسالة اإلعبلمية عمى تغذية الخصكمة ما يسميو غكفماف باإلطار 
بطاؿ فاعمية حجج اآلخريف بيف األعضاء بسبب طبيعتيا الصراعية ، إذ تقـك المنافسة بينيـ عمى إفراغ كا 

بة ف تقاطع إطارم غكفماف ضمف تفسيره إلطار التجر أكثر مف قياميا عمى فعؿ اإلقناع كالبناء الفكرم، كا  
يسمح بإبراز عناصر اإلطار اإلعبلمي األكثر فعاليةن  (39ارجع إلى االطار النظرم ص)األكلي كالثانكم 

 كتأثيرا في سمكؾ المستخدـ كالتي تمظيرت في: 

 إلتزامو بإظيار تفكقو العممي كالديني كاالجتماعي. -
 إنخراطو في الصراع عمى إمتبلؾ سمطة الخطاب عف طريؽ ممارسة الكصاية كاالسمكب العدكاني.  -

التعبير عمى مكقفيف مختمفيف  في ضعيات التفاعؿ نكعيف مف السمككاتأفرزت ك مظاىر التفاعل:  -2
قؼ المعترض يميؿ أحدىما إلى إسناد النظاـ المعيارم بتبني الدكر النشط كالقيادم، أما الثاني فيك المك 

 عمى الفكر المييمف. 

 تماسك النظام والبحث عن الريادة   2-1      

إف غمبة أسمكب المكاجية عمى تفاعبلت المستخدميف كىيمنة الطابع التنافسي عمى تعميقاتيـ ال         
يتعمؽ مضمكنيا بمكاجية التيار السمفي بالضركرة، بؿ يتـ التنافس غالبا عمى إمتبلؾ الحجة االقكل 

العدائي أحيانا في ذـ كالسيطرة عمى الخطاب داخؿ مجمكعة التيار المالكي ذاتو مع إستخداـ األسمكب 
داخؿ المجمكعة كتعكد أيضا  (37)انظر صاآلخر كتقزيـ شخصو لدفعو إلى فقداف الكاجية االجتماعية 

طبيعة النقاشات الحادة كالمتشددة الى طبيعة جميكر الصفحة كالمتككف في معظمو مف طمبة عمكـ 

                                                             
بؿ ىي  ليست تابعة لمؤسسة إعبلمية رسميةمع العمـ أنيا  قديـ الفتاكل مف طرؼ مشرؼ الصفحةنقصد بالسياسة التحريرية طريقة ت  1

  .فيسبكؾ كىك طالب في عمـك الشريعةمبادرة ألحد مستخدمي ال
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ظرة كالمكاجية، فتشير نتائج التحميؿ إلى الشريعة أيف ييمارىس التسابؽ نحك التميز كالظيكر مف خبلؿ المنا
اجتياد أفراد المجمكعة في دعـ القيـ المحافظة عمى التراث المالكي باستخداـ القيـ المعرفية مف نقد لمتراث 
كالبحث عمى تحقيؽ المصمحة، ال مف أجؿ كظيفتيا المعرفية المتعمقة بالتفكر في معقكلية الفتاكل كتكييفيا 

ؿ تكظيفيا في ترسيخ القيـ المحافظة عمى التراث كما ىك، حيث يتعمؽ االعتراض مع الكاقع بؿ مف أج
بطاليا أك تعطيميا كما ػ عمى جزئية فقيية مما جاء في التراث بإيجاد جزئية أخرل داخمو تسمح بنقدىا كا 

تفاعبلت يغمب عمى الك يتعمؽ فعؿ "تحقيؽ المصمحة" بإيجاد أثر أك فتكل سابقة تيستخدـ في إسناد النكازؿ، 
منطؽ صراعي يتـ داخمو التنافس حكؿ السيطرة عمى الخطاب كىذا ما تيبينو جداكؿ تحميؿ أساليب ردكد 

مقابؿ ندرة مظاىر  الذم يطبع التعاليؽ أثناء النقاشاالفعاؿ مف سيادة أسمكب الكصاية كاالستعبلء 
 التعاكف كالبناء الفكرم مثؿ نصرة الجماعة أك الدعـ كالتشجيع.

كالتي يساىـ في ترسيخيا  ى قيـ الحفاظ عمى التراث المالكيتقـك المنظكمة المعيارية لممجمكعة عم      
برازىا عف لكؿ منيـ االجتماعية  الكاجيةفبل يتعمؽ األمر بالحفاظ عمى  المستخدمكف فحسب بؿ كتمميعيا كا 

معايير المجمكعة ينخرط في ذات طريؽ البحث عف زعامة المجمكعة، إذ تيبيف النتائج أف عدـ االلتزاـ ب
المنطؽ، حيث يتمثؿ مضمكف المعارضة غالبا في التعبير عمى تحدم األشخاص كاألفكار كمحاكلة 
إفتكاؾ االعتراؼ بالتفكؽ، أك مناىضة العمماء المالكية في مقابؿ نصرة المنتميف إلى التيار السمفي 

فاف عممية النقد كاالنسحاب مف ضغط معايير باعتباره المنافس المباشر لمتيار المالكي، كبالتالي 
لرغبة في ا أكمنظكمة معيارية أخرل، سمطة  التكاجد تحتالمجمكعة نابعة مف أحد المصدريف؛ أكليما ىك 

 كتزعـ المجمكعة. فرض الذات

 ثنائية التمسك بالنص وتحقيق المصمحة 2-1-1

يميؿ المستخدمكف إلى إظيار تمسكيـ الحرفي بالنصكص المدكنة في كتب التراث اإلسبلمي        
كييمحكف عمى ضركرة قراءتيا كما كردت سكاء مف الحديث أك السنة أك ًسيىر التابعيف، فيي بمثابة الميراث 

ية في حياة مكانة جكىر ىؤالء التاريخ  ه، كقد منحفقياءه ك عمماء بمنتكجو الفكرم كالثقافي الديني لممسمميف 
إقامة  حد ذاتوإستخداـ النصكص المحصنة مف طرؼ الركاة كالمصححيف ىك في  إذ أف ،المسمـ كعقيدتو

إلى جانب الطرؼ  ـيعزز اصطفافييقكم حجتيـ ك بالتطبيؽ الحرفي لمنص المعمقيف مطالبة ، فلمحجة
في الكعي كالمعاد تصحيحو إلى أف تحصف  األقكل كالمسنكد بقركف مف التاريخ الفقيي المكثؽ كالمصحح
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عميك االخبلؽ كتبعد عنو  مف كؿ ريب، كبالتالي يمنحو مكقفو ىذا حالة مف األماف تضفي عميوالجماعي 
ًكنو مف الدفاع كالحجاج  عية كيمنحو القبكؿ داخؿ المجمكعةكىذا ما يعزز كاجيتو االجتما الشبيات مما ييمى

بأريحية كثقة أكبر، فالنص ىك النكاة التي ال تيخترؽ يحتمي داخميا كؿ ميقًدـ عمى كضعية تفاعمية ما، 
بينما يحمؿ كؿ مضمكف معارض لفكر األغمبية مف األفكار المكلكدة خارج الدائرة التشريعية قدرا مف 

ة خركج األفراد عف مناىج التفكير التي شرعتيا المنظكمة الدينية نتيج خطر كالتيديد إتجاه تماسؾ النظاـال
قننت مناىج فحسب بؿ ك لمعقؿ العربي المسمـ، حيث لـ تضع ىذه األخيرة مناىج لمعيش كممارسة الديف 

لمتفكير أيضا كفؽ منظكر الجابرم كبىنىت منطقا لمعقؿ يدكر في فمؾ العقيدة، كيحكـ بالبلشرعية عمى كؿ 
 .  1يتجاكز حدكدىانشاط ذىني 

ييظير المستخدـ تمسكو بحرفية النصكص مف حديث نبكم كًسيىر الصحابة كالتابعيف كما جاءت في       
كتب التراث باعتبارىـ السمؼ الصالح كاألقرب إلى الفترة التي نزلت فييا الرسالة المحمدية، حيث إكتسبت 

إعادة النظر في مضامينيا أك فتح مجاؿ ألم ىذه النصكص عبر التاريخ اإلسبلمي طبيعة يقينية يصعب 
ف الفرد -تأكيؿ مستجد، بؿ أضحى ذلؾ في تقاليد الفكر الفقيي إنتياكا ليس لمنص فقط بؿ لمعقيدة ذاتيا كا 

المستخدـ الذم يدافع عف ىذا التكجو ىك في الكاقع يرتقي إلى مرتبة حارس لممنظكمة التشريعية االسبلمية 
و عف معايير التفاعؿ تيكسبو حصانة إجتماعية كتيبقي عمى تماسؾ مجمؿ كمكافأة لو، حيث أف دفاع

 النظاـ المعيارم كحافظ لذات األفكار. 

جدير بالذكر اف نسبة كبيرة مف المدافعيف عف التمسؾ بالنص الحرفي، ىـ يؤيدكف في نفس الكقت       
ة"، كىي أحد أصكؿ الفقو األكثر استخداـ القيـ المعرفية في تناكؿ الفتاكل مثؿ "تحقيؽ مقاصد الشريع

تطمبا لمركنة التأكيؿ كالفيـ كتجاكز القراءات الحرفيو لمنصكص بغرض البحث في أىدافيا كمقاصدىا، 
لمستخدـ، بحيث يتمسؾ مف جية بالقراءة الحرفية لمنص أم كىي مفارقة تشير إلى تناقض في سمكؾ ا

بضركرة التدبر في  -كبنسبة عالية-جية أخرل  المعنى الظاىر منو أك كما فسره األكلكف، كييًقر مف
النصكص كتكييفيا بما يخدـ مصمحة الفرد كالمجتمع مف جية أخرل، غير أف ىذه الدراسة ال تكشؼ عف 

 اثنكغرافيةيتطمب ميساءلة المستخدميف المعنييف بأدكات بحثية كىك تناقض دكافعو كخمفياتو بشكؿ كافي، 
 ضمف دراسة معمقة أخرل. 

 

 

                                                             
 04100 تُزوخ: ِزوش دراطاخ اٌىدذج اٌعزتُح0 00ِذّذ عاتذ اٌجاتز0ٌ تىىَٓ اٌعمً اٌعزت0ٍ ط  1
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 التحرر من المعايير وتوظيف القيم المعرفية 2-2

ممجيكد الشخصي دكف االستناد إلى كىك تفعيؿ ليتـ تكظيؼ النقد العقمي أظيرت النتائج أنو       
كىي الفئة (، 17ك 13)انظر جدكؿ رقـ المرجعية التراثية بمعدؿ كاحد مف ثمانية مستخدميف معترضيف 

نبلحظ أف جزءا منيـ يقـك بعمميات عقمية  سمككيـكثر في كبالتمعف أ ،المتحررة مف ضغط المعايير
أم أف المستخدـ يقفكف عمى التناقضات، كالتساؤؿ حكؿ إمكانية إسقاط النصكص عمى الحاالت الراىنة، ك 

يقـك باستعارة "التمريف العقمي" الذم يمارسو المفتي في عممية استنباط االحكاـ ضمف نظرية مقاصد 
، كىي الخاصية التي تتطمب تكظيؼ المنطؽ في معالجة المشكبلت (75النظرم صانظر الجانب الشريعة )

ستخراج الحكمة مف النصكص بما  يجاد التكازنات بيف الشريعة كحياة األفراد ك تقتضي التفكر كالتدبر كا  كا 
دكف يخدـ مصمحة األفراد، بينما يقـك المستخدـ ىنا بذات المجيكد دكف المجكء إلى عممية االستدالؿ أم ب

كلكف يظؿ مجيكده يصب داخؿ المنظكمة التشريعية  كاىد الميشىرىعىة إلخراج الفتاكلاالستعانة باألدلة كالش
مقتصرا عمى إثارة التناقضات يحاكؿ معالجة المشكبلت الفقيية بتكظيؼ قدراتو العقمية ف الدينية

إقدامو عمى التساؤؿ لرغـ مف كاالستنتاجات مثؿ التعجب، االستنكار أك تكذيب ما كرد في المنشكر، فبا
ال يتمادل أكثر مف ذلؾ نحك تقديـ أفكار بديمة أك االقرار بحقائؽ التناقض، فيك كتسجيؿ نقاط كاالستنتاج 

ك أفكارا شخصية، كيمكف تفسير ىذا أامثمة ميقاًبمة كما ال يقدـ أم إقتراح أك قطعية يممييا مجيكده العقمي، 
استعداده لتحمؿ عكاقب التمادم في اإلخبلؿ بمعايير التفاعؿ، كما قد  السمكؾ في السياؽ التفاعمي بعدـ

يككف لجزء مف ىذا التردد أسباب خارجية تتعمؽ بكجكد مأزؽ فكرم ذك جذكر بنيكية داخؿ المنظكمة 
التشريعية ذاتيا يحكؿ دكف التكفيؽ بيف محتكل التراث كاإلشكاالت الراىنة، مما يتطمب دراسة أخرل 

 انب. تضيء ىذا الج
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 مناقشة نتائج تحميل اليويات المستخدمة .3
 

 اليويات المستخدمة في صفحة " فضيمة الشيخ فركوس"

تظؿ اليكية االفتراضية ىي الخيار األكثر تداكال لدل المستخدميف المؤيديف كالمعترضيف عمى السكاء،     
بحيث ييقىًدر ىؤالء أف االسـ المستعار ىك األداة األمثؿ لتقديـ ذكاتيـ داخؿ المجمكعة، إذ يكفر ىذا االخير 

اتيـ إلبراز جكانب أخرل مف شخصيفرصة  ( 61إرجع إلى اإلطار النظرم ص) ليـ حسب فرانسكا نيككؿ 
، ك يذكر الباحث أف أك جزء منيا ـقيقتيح Anonymatبفضؿ المجيكلية في كؿ االحكاؿ كالتي تعكس 
كىي الذات المتحررة مف القيكد التي عف ذاتو الحقيقية  فسح لممستخدـ مجاال أكبر لمتعبيرتي المجيكلية 
بالمعايير التي  كالممتزمةالمقيدة باألعراؼ ا ذاتو الفعمية يستبدؿ بي الضغكط االجتماعيةالمعايير ك تفرضيا 

، حيث يعبر عنيا ىنا باستخداـ االسـ المدني كىك اسـ ىكيتو في كاقع حياتو تفرضيا الكضعيات التفاعمية
اليكمية، يجعمو ىذا األخير أكثر عرضة لردكد أفعاؿ اآلخريف كبالتالي أكثر تأثرا في مكاجية الفكر السمفي 

 مف، كقد سجمنا داخؿ المجمكعة بركز شكميف إلستخدامات اليكية االفتراضية:الميي

 االسم المستعار      1.3  

يستخدـ المنسجمكف مع الفكر السمفي "االسـ المستعار" بنسبة تساكم ضعؼ استخداماتو مف طرؼ       
المعترضيف كىي النتيجة التي تيفند فرضية استعماؿ االسـ المستعار لحماية الكاجية االجتماعية في حالة 

ال يشجع بالضركرة  حدكث قطائع تفاعمية، إذ تبيف الدراسة أف فعؿ االنسجاـ مع معايير المجمكعة
اصحابو لتقديـ ذكاتيـ باألسماء المدنية كبالتالي باليكية الحقيقية بالرغـ مف أف التكاجد ضمف االغمبية 
المييمنة يجمب لصاحبو الشعكر باألماف مما يشير إلى أف المنظكمة المعيارية لممجمكعة تمارس سمطة 

ارسيا عمى المعترضيف بالرغـ مف أف مكاجية أكبر عمى المنسجميف مع الفكر السمفي مف تمؾ التي تم
 Jhonكجكف بارغ  Pereaىؤالء ليا تظؿ ميكمفة بالنسبة إلييـ، فيبدك أف المجيكلية كما يراىا فرانسكا بريا 

Bargh (60إرجع إلى اإلطار النظرم ص ) غير كافية لمتحرر مف سمطة الفكر السمفي المييمف داخؿ
 مجمكعة التفاعؿ. 
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 إسم الُكنية والذات المحتممة  2.3  

تستخدـ الفئة الداعمة لمفكر السمفي "أسماء الكنية" في تفاعبلتيا دكنا عف الفئة المعارضة بما فييا       
تيحقؽ المجيكلية الفردية ... فأسماء الكنية كأبك ساجدة، أبك يحي، أبا عبيد اهلل ذكك السمكؾ اإلصبلحي،

ديـ الذات بالرجكع إلى االصكؿ أك الفركع مف العائمة ىك إبراز ألسبقية إنتماء كليس الجماعية، حيث أف تق
االكلية لو كىي العائمة كفي نفس الكقت انكار لفردانيتو، كيعتبر ذلؾ مف تقاليد النظاـ المستخدـ لممجمكعة 
ة العربية الذم كاف يميز مجتمع السمؼ كالزاؿ العمؿ بو مستمر في مجتمع الجزير االجتماعي العشائرم 

المعاصر، فيستخدـ الفرد ىنا ىكية افتراضية ذات صيغة غير متداكلة في تقاليد مجتمعو األصمي بؿ 
ف أضحى الكثير مف السمفييف اليكـ  يستعيرىا مف ثقافة الفكر السمفي كتمثبلتو عف المجتمع المرتبط بيا كا 

مستخدـ أف يقدـ ذاتو داخؿ المجمكعة يستعممكف أسماء الكينية في حياتيـ الكاقعية، فمف اليسير عمى ال
االفتراضية في دكر يتطابؽ مع الصكرة الذىنية لممسمميف األكائؿ مف السمؼ، فحسب دكمينيؾ كاردكف 

 إرجع إًٌ اإلطار إٌظزٌ ؽ)سقاط لمذات الحقيقية كليس كشفا ليا إأف اليكية االفتراضية ىي الذم يؤكد 

إسقاط لذاتو داخؿ سياؽ ثقافي ماضكم متجدد مف خبلؿ يمكف اعتبار المستخدـ ىنا في حالة ( 61
المشركع اإلجتماعي الذم ينشده اصحاب الفكر السمفي المعاصر كىك الرجكع إلى حياة السمؼ، فيمنحو 

) ارجع إلى االطار النظرم الفضاء االفتراضي مساحة لتحقيؽ أحد أكجو "الذات المحتممة" لسكزاف غرينفيمد 

، كىي الذات التي يتكؽ األفراد إلييا حيث أنيا تشتمؿ عمى جميع األدكار المتخيمة كالمرغكبة (61ص
 كالشخصيات الفانتازية. 

 اليويات المستخدمة في صفحة " فتاوى مالكية"

تظؿ اليكية االفتراضية الخيار األكثر تداكال لدل المستخدميف المؤيديف كالمعترضيف عمى السكاء،       
األكثر إستعماال لدل اصحاب اليكية االفتراضية، إذ يبدك أف تقديـ االفراد لذكاتيـ   االسـ المستعاركيظؿ 

باستعماؿ المجيكلية يمبي لدييـ حاجة التعبير عف آراءىـ خاصة داخؿ االطار التنافسي الذم يميز 
ية، إذ يتطمب التفاعؿ المجمكعة، كىك األمر الذم قد ال يتمكنكف مف القياـ بو بكاسطة ىكياتيـ الحقيق

باستخداـ ىذه األخيرة قدرا مف المخاطرة في النقاش كالمحاججة، فحسب منظكر غكفماف لتقديـ الذات، 
تتمثؿ المخاطرة في تعريض الذات لمنقد أك العزؿ أك العقاب، كبالتالي فقدانو الكاجية االجتماعية داخؿ 

 المجمكعة.
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طرح فرانسكا بريا، الذم يىفترض أف اليكية االفتراضية تحت اسـ كبناءا عمى ما سبؽ، كاستنادا إلى       
مستعار تكفر حماية لميكية الحقيقية، كتمنح ليا رفاىية االعتراض كالتعبير كالتفكير بشكؿ آمف نسبيا كغير 
مقيد، في حيف يتبيف مف خبلؿ الدراسة أف استخداـ اليكية االفتراضية عند المنسجميف مع النظاـ يفكؽ 

، مما يشير أنيا ال تؤدم ىنا (24)انظر الجدكؿ رقـ ة أضعاؼ استخداميا مف طرؼ المعترضيف بثبلث
الكظيفة المرتبطة بيا حسب الباحث نفسو كىي السعي إلى الحماية االفتراضية كاالجتماعية أيف ييفترض 

 تكفير األماف كالتحرر مف المعايير كبالتالي تحقيؽ "الذات الحقيقية" كالتي تعرفيا سكزاف بالمجيولية
غرينفيمد بالذات المتحررة مف القيكد االجتماعية، كىي تمثؿ حقيقة الفرد بعيدا عف الضكابط االجتماعية 

ية االفتراضية غير كافية ، بينما تبيف الدراسة عكس ىذا الطرح، إذ يبدك أف اليك (57)انظر االطار النظرم ص
لمتحرر مف سمطة الخطاب المييمف داخؿ المجمكعة، بما أف أغمبية مف يستخدمكف اليكية االفتراضية ىـ 
مف المؤيدكف لمفكر المييمف كبالتالي ىـ بعيدكف عف المخاطرة بالكاجية االجتماعية خبلؿ التفاعؿ كبالرغـ 

 مف ذلؾ فيـ يفضمكنيا في التعامؿ. 

 

 خالصة

المنتيجة في تفسير التفاعبلت، ابتداء مف الرؤية النظرية  تتضمف الدراسة جممة العناصر كالخطكات       
مرتبطة عمى مكقع الدراسة مف حقؿ البحكث االعبلمية االتصالية التشتمؿ كما كصكال إلى تفسير النتائج ، 

الذم تعمؽ بالمسألة الدينية خاصة كأف مكضكعيا ي ،الفضاءات االفتراضية داخؿالظكاىر االتصالية ب
قد ك  ،تنعكس عمى سمككات األفرادأكثر مف ذم مضى حمؿ شحنة إيديكلكجية غير مستقرة ي أضحى

معطيات جديدة تثير تساؤالت أخرل  كىي تتضمفعمى إجابات نحسبيا دقيقة،  التحميؿأسفرت نتائج 
أدكات بحثية  تتطمباسات أخرل تتجاكز النطاؽ الذم تأسس عميو البحث الحالي إذ يتطمب تفسيرىا در 

 نظرية كتطبيقية أكثر مبلئمة. 

تـ تناكؿ مكضكع الفتكل في ىذه الدراسة كمتغير مستقؿ، مكلد لمجمكعة مف جدير بالذكر أنو قد ك        
فمـ نتعمؽ في معالجة مضمكف الفتاكل مف حيث  اتصالية،-التفاعبلت كميكانيزمات ذات طبيعة اجتماعية

فتيا االجتماعية بقدر ما ركزنا عمى طبيعة تأثيرىا عمى تفاعبلت المستخدميف كمتغير مصادرىا أك كظي
تمحكرت جيكد البحث حكؿ محاكلة فيـ ردكد أفعاؿ المستخدميف إتجاه تابع داخؿ مجمكعة الدراسة، ف
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ىذه الفتاكل المنشكرة بتحميؿ ما ييظيركنو مف سمكؾ كما ينتجكنو مف نصكص، مع العمـ أف ردكد االفعاؿ 
لتأثير جممة مف العناصر المككنة لمبيئة التفاعمية ال سيما االجتماعية كالتكنكلكجية المحيطة  نتيجةىي 

الميكركسكسيكلكجية كالتي تـ االعتماد عمى أعماؿ إرفينغ غكفماف  تفسير تمؾ التفاعبلتبيـ، كمف أجؿ 
مف تفرد منيجو في دراسة التفاعبلت تندرج ضمف جياز منظكمة التفاعمية الرمزية لمدرسة شيكاغك بالرغـ 

كالذم أقاـ لو أسسا مستقمة تعتمد عمى تشريح كتفسير العممية التفاعمية بإسقاطيا عمى العرض المسرحي، 
 باإلضافة إلى أنو يكلي أىمية فاصمة إلى تجربة الفرد داخؿ األطر التي تكلدىا الكضعيات التفاعمية.

       

العبلمي الذم نيشرت ضمنو طار الذم تتـ فيو التفاعبلت بإعتباره السياؽ اأكال: لتكصيؼ االفتطرقنا      
كجزء مف شبكة المعمكمات التي يتعرض ليا المستخدـ قبؿ أف ييػٍقػػدـ عمى نشر تعميقو. ثانيا: تـ  الفتاكل

فعؿ تحميؿ كتفسير التفاعبلت مف خبلؿ قراءة منظكمة المعايير الميسًيرة لممجمكعات كتأثيرىا عمى رد 
المستخدـ، حيث تبيف أنيا تحدد إلى حد كبير شكؿ كمضمكف ردكد األفعاؿ لدل أعضاء المجمكعة 

 بإعتبار الفرد منيـ كائف اجتماعي يتكؽ لئلندماج مف أجؿ ضماف القبكؿ االجتماعي.

 تضمف المعايير استقرار ىذه االخيرة أيفكنظرا إلرتباط المعايير االجتماعية بمنظكمة القيـ،       
كاستمرارىا كذلؾ مف خبلؿ حفاظ االفراد عمى عدد مف القكاعد كالظكابط عبر سمككات تفاعمية منظمة 
داخؿ ما يسميو غكفماف "النظاـ التفاعمي"، رصدنا مجمكع القيـ المتداكلة في نصكص المستخدميف ثـ 

اشر مع المعايير إعتبرنا أف إتخاذ مكقؼ ما مف قيمة ما ىك بمثابة التعامؿ المب إذمكاقفيـ منيا، 
نظاـ كبالتالي سينتج لدينا مستخدميف مكاليف لم عمى كياف ىذه القيـ داخؿ المجتمعاالجتماعية التي تحافظ 

ذلؾ أف اإلخبلؿ بقكاعد التفاعؿ  خيرة أىمية خاصةكتأخذ ىذه الفئة األ المعيارم كآخركف معارضيف لو،
سائد، كقد قمنا بتحميؿ مضمكف ىذا السمكؾ بدكره ىك كسر لممعايير االجتماعية كتحرر مف سمطة الفكر ال

لمتحقؽ مف طبيعة ىذا التحرر كتكجياتو، فيما اىتـ الجزء الثالث مف الدراسة الميدانية بمسألة التفاعؿ 
االفتراضي كعبلقة تقديـ الذات إفتراضيا بالمكقؼ المعمف داخؿ المجمكعة، حيث إفترضنا إستنادا إلى 

حثكف آخركف أف اليكية اإلفتراضية تمنح حرية أكبر لممستخدـ في إختيار األدكار أعماؿ فرانسكا بيريا كبا
ف المكقؼ التي يقدـ مف خبلليا ذاتو لآلخريف أثناء النقاش حكؿ الفتاكل، ال سيما التعبير بحرية ع

فقياس  كىك فعؿ ييعًرض صاحبو إلى فقداف كاجيتو االجتماعية بالمفيـك الغكفماني، الميعاًرض لمفكر السائد
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يكشؼ لنا عف دكرىا التي تكفرىا اليكية االفتراضية  (Anonymatنسبة إستعانة المستخدـ بالمجيكلية )
 في تحرير أفكاره كالتعبير عنيا، كقد تمثمت النتائج الرئيسية فيما يمي:

بىينف اإلطار االعبلمي لمنشكرات صفحة "فتاكل مالكية" أنيا جاءت في سياؽ صراعي ما بيف   -1
الطامح الى االستقرار ك  التيار المحمي المالكي كالتيار السمفي الكىابي الكافد مف الجزيرة العربية

تحاكؿ  فجاءت الفتاكل بطريقة تكجييية تربكية لساحة الدينية عبر كسائؿ االعبلـ،كاالنفراد با
استعادة ميدانيا دكف إثارة الخصكمة بشكؿ صريح، بينما أظيرت السياسة التحريرية لمنشكرات 
"فتاكل الشيخ فرككس" استراتيجية منظمة تيستخدـ فييا كسائؿ دعائية كالرمكز الدينية كاالعبلمية 

 كؿ مف السياستيف كالثقافية كما تعتمد خطابا أحاديا رادعا ييعىًقد العممية الحكارية، كقد إنعكست
كأطر تفاعمية عمى طبيعة ردكد أفعاؿ المستخدميف التي كانت في مجمميا مكالية التحريرية 

 لمضمكف كأسمكب عرض منشكرات كؿ مف المجمكعتيف.
بيف خريطة التفاعبلت أف المستخدميف يدافعكف كيحافظكف باألغمبية عمى معايير التفاعؿ القائمة، ت -2

فاع عمى الفكر المييمف داخؿ كؿ مف المجمكعتيف، إذ ينسجـ ىؤالء مع كيميمكف إلى الحفاظ كالد
فيقدـ عناصر صفحة "فتاكل الشيخ فرككس" مساىماتيـ  قكاعد التفاعؿ الخاصة بكؿ مجمكعة

كينقسمكف إلى قسميف:  شيخ "فرككس" أك دعـ الفكر السمفيالفردية متمثمة في دعـ شخص ال
بأسمكب الكعظ كيمارس الكصاية عمى تدخبلت اآلخريف  كمخدـ "النشط" الذم يقـك بدكر أبالمست

كالمحاسبة كاألمر مف جية، كمف جية أخرل يقـك بتكبيخ المخالفيف كالمنتقديف بطريقة عدائية 
تستيدفيـ شخصيا كتفقدىـ حقكقيـ المشركعة كأطراؼ في الحكار داخؿ مجمكعة التفاعؿ، كىناؾ 

ما كمبادرة كلكنو يساىـ في تعزيز النظاـ بالتعبير عف المستخدـ "غير النشط" كىك عنصر أقؿ إقدا
حالة األماف التي يكفرىا لو متخذا دكر الميحتمي داخؿ مجمكعة االنتماء، كىك سمكؾ يحمؿ 
ثىؿى نشاط األعضاء المنسجميف مع  اعتراؼ ضمني بسمطة النظاـ المعيارم كتعزيز لو، بينما تىمى

ة" في سمككات متصارعة يسعى مف خبلليا كؿ طرؼ مف الفكر السائد داخؿ مجمكعة "فتاكل مالكي
أطراؼ الحكار إلى فرض حجتو باالستعبلء كالترصد لآلخر بحثا عمى التميز كالريادة، فبالرغـ مف 

فإف تبادالتيـ الحكارية قؿ ما تتميز باألسمكب  ي إلى دعـ الفكر السائدأف اتجاه تدخبلتيـ يرم
ة الدعكة بؿ تركزت جيكدىـ عمى إستعراض معارفيـ ض البناء الفكرم أك خدمالمتعاكف بغر 

 كخصكصا تحييد بعضيـ البعض.
    



 
 

162 
 

بالرغـ مف ىيمنة السمكؾ المتمثؿ في المحافظة عمى الكضع القائـ كمقاكمة األفكار المختمفة في  -3
كمتا الصفحتيف، فإف ىذا لـ يمنع أقمية مف كسر المعايير كاالعتراض عمى األفكار المدعكمة مف 

كقد تمثؿ  طرؼ األغمبية، كقاـ بعضيـ بمحاكالت لبلعتراض كالنقد كالتفكير خارج الدائرة المقبكلة،
 في نكعيف مف السمككات داخؿ كؿ مف المجمكعتيف: 

 "فتاوى مالكية": 
 

 تأييد فكرة تكظيؼ العقؿ كلكف تحت كصاية المنظكمة التشريعية.  - أ
دكف التمادم إلى  لى التناقضات كتقديـ االستنتاجاتاستخداـ القدرات المعرفية لئلشارة إ - ب

ييممييا المجيكد العقمي كحده لممتدخؿ، كذلؾ طرح أفكار بديمة أك الذىاب إلى تقديـ بدائؿ 
 لعدـ استعداده لتحمؿ عكاقب اإلخبلؿ بالمعايير.

 "صفحة فركوس":

تىبىيف أف الدافع كراء محاكالت النقد ككسر المعايير ىك السعي إلى دعـ نظاـ معيارم   - ت
 لتكاجده المجمكعة كصايةى إلى النضاؿ مف أجؿ التخمص مف آخر، فيك فعؿ تمرد يسع

 .أخرلتحت كصاية 
مف القكاعد المعيارية يقاـك أفرادىا الكصاية الفكرية لممجمكعة،  (%2)تتحرر أقمية تمثؿ   - ث

 كذلؾ باستخداـ قدراتيـ العقمية الخالصة غير مستعينيف بأم مرجعية عقائدية في التفكير.
 

المجيكلية كتحمييـ  ال يمجأ المستخدمكف بالضركرة إلى استخداـ اليكية االفتراضية كأداة تتيح ليـ -4
مف تعريض ذكاتيـ إلى ضغط المعايير االجتماعية عندما يقحمكف أنفسيـ في النقاش كتبادؿ اآلراء 
في مجاؿ غير متاح عادة لمعكاـ مف طرؼ المنظكمة التشريعية الدينية، فاألسماء المستعارة ىي 

منسجـ معو، بينما إختصت األكثر استخداما في التعبير عف كؿ مف المكقؼ المناكئ لمنظاـ أك ال
فئة السمفييف بإستخداـ أسماء الكنية كىي حالة إسقاط لذكاتيـ داخؿ سياؽ ثقافي ماضكم كمتجدد 

 مف خبلؿ المشركع اإلجتماعي الذم ينشدكنو كىك الرجكع إلى حياة السمؼ.
 
 



 
 

163 
 

 
 خــــاتمة

 
فئة الباعتبارىا  مستخدمي منصة فيسبكؾتسميط الضكء عمى فئة االفراد العادييف مف بالدراسة  إلتزمت    

منيا  المتمقيفالمقصكدة غالبا بالفتاكل، فبالرغـ مف كفرة البحكث كالدراسات الدينية كمحاكرىا فإف حظ 
تأديب البممنظكمة الدينية في تككيف الفرد المسمـ التربكم لنيج الكأحكاليـ اليكاد ييذكر، كقد ييفسىر ذلؾ ب

مستقًببل لمرسالة لمدة  ظؿاألقؿ ديناميكية في ىذه العممية االتصالية حيث  الدكرما أكسبو  التيذيبك 
 طكيمة.  

لـ نشأ الخكض في بينى كمككنات الثقافة اإلسبلمية كفكرىا التشريعي كالتي تساىـ بدكف شؾ في        
المنظكمة  تشكيؿ تفكير االفراد كصناعة مكاقفيـ، إلتزاما منا بالمنظكر االتصالي لمعبلقة التي تربط

التشريعية الدينية باالفراد كىك منظكر اىتـ أكثر بدراسة ما يصدر عنيـ داخؿ الفضاء االفتراضي كىـ 
تحت كطأة سمطتيا، كقد بينت نتائج الدراسة اف ىناؾ فعبل عبلقة ذات طبيعة عضكية بيف المنظكمة 

عمى سير  ىاتأثير  بيفى كما تى األبكم،  ترعاىا بقكاعد سير النظاـكاالفراد إذ تحتضف ىذه األخيرة تفاعبلتيـ ك 
دارة تفاعبلت عقاب ال بكاسطةاالجتماعية مف خبلؿ ظيكر فاعميف نشطيف يعممكف عمى تعزيز قكاعدىا  يـكا 

االنضماـ إلى جماعة اسبلمية سمفية مثبل ال يتـ إال فممزايدة، ل فاببلمرناف ق كىما كعاءاف ثكابالك 
أما الخركج عنيا يجعؿ الفرد عرضة ألحكاـ  ،االصطفاء الديني كاالجتماعي معا باستكماؿ شركط

في نفس الكقت ىما آليتاف ديناميكيتاف تحدداف ك  يميف "الكالء كالبراء"بإستخداـ  االقصاء مف نفس الطبيعة
 .جازمةمع اآلخر بصفة عضك الجماعة بدينو كعبلقتو  عبلقة

قد يككف البحث عند ىذه المرحمة ال يتعدل كصؼ تحميمي لسير أم نظاـ معيارم يعمؿ عف طريؽ  ك    
يقركف بضركرة إذ أنيـ المستخدميف، بعض سمككية عند مفارقات للك ال تسجيؿ النتائج  الكظيفية قكاعده

الرؤية التي يؤيدكف تفعيؿ "مقاصد الشريعة" كىي الكقت  ذاتالتمسؾ بالنص الحرفي لمنصكص، كفي 
 كؾ متردد لممستخدـ في طرح أفكار ػػكقفنا عمى سم ػكص، كمااكز القراءات الحرفيو لذات النصػتجتطمب ت
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كقد يتطمب تفسير ىذه  رة التناقضات الميدانية كالنظرية،بديمة بالرغـ مف أنو يستخدـ قدراتو العقمية في إثا
 ضمف دراسة معمقة أخرل. اثنكغرافيةالنقاط ميساءلة المستخدميف المعنييف بأدكات بحثية 

مف جية أخرل، كبالرغـ مف اجتياد الدراسة كتركيزىا عمى تحميؿ مدل تأثير المنظكمة المعيارية       
ة المعايير فإنو مف الصعب تحديد نسبة مساىم االفراد كبناء مكاقفيـ الميعمنة كدكرىا في تشكيؿ تفاعبلت
كع العكامؿ المساىمة في البناء الذىني لمفرد خبلؿ تنشئتو بالنظر إلى تن في تشكيؿ تمؾ المكاقؼ

مف أم أنو مف الصعب تحديد درجة تأثير اآلخر في تككيف المكقؼ الذاتي لمفرد  ،االجتماعية كالدينية
التي تمكنو كاستعداداتو النفسية  مقارنة بتأثير البنية الذىنية الداخمية ليذا األخير كقدراتو الشخصيةالفتكل 
 لبقاء تحت الكصاية أك الخركج عنيا.ا أم داخؿ أك خارج منظكمتو التشريعية تفكيرمف ال

ف في االخير ك ك        ، غير أننا كمكتمؿ كنا نحسب اننا لـ نحصر تفاعبلت المستخدميف بشكؿ شامؿا 
أم بيف امكانياتو نعتقد أف قيمة ىذا العمؿ تكمف بشكؿ أساسي في الفصؿ بيف البنية الداخمية لمفرد 

الرىانات االجتماعية  كل العبلئقية التي تربطو بمحيطو أمالقبيف ك  ،في بناء قناعاتو الدينية الشخصية
 التي يخضع ليا عند إعبلف مكقفو مف الفتاكل.
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 إستمارة تحميل المحتوى
 

ىذه استمارة نقدمػػػػػيا في إطػػػػػار إنجػػػػػاز أطركحة دكتكراه في عمػػػػػـك اإلعػػػبلـ ك اإلتصػػػػاؿ مكسػػػكمة 
دراسة تحميمية لصفحتي فتاوى فضيمة الشيخ  -تفاعل مستخدمي الفيسبوك حول الفتوى "بالعنكاف :

أداة تحميػػػػؿ المحتكل، كقد كقع إختيػػػػػارنا عمى كحدة الفكػػػػرة. ندعك  "، بإستعمػػػػػاؿفركوس و فتاوى مالكية
سيػػػػػادتكـ التمػػعف في اإلستمػػػػػارة كاإلطبلع عمى دليػػػػػػميا، قصد تكجييناعف طريؽ المبلحظات التي تركنيا 

 شكرا.مناسبة.                                                                    
 

 : مالفي عبد القادر المشرف     : ساكر اسيا الطالبة الباحثة
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I-  فتاوى فضيمة الشيخ  ابي عبد المعز محمد عمى فركوس": دليل التعريفات االجرائية لصفحة " 
 

 فئات الشكل -1
  كيفية تكثيؽ الفتاكل مف طرؼ القائميف عمى الصفحة.توثيق الفتاوى:  1-1

 اإلجرائي لمفئاتالتعريف 
 آيات مف القرآف مكثقة اآليات القرآنية 

ما أخرجو أئمة الحديث، مف نصكص منقكلة عف الصحابة  حديث الرسول)ص(
 كالتابعيف 

 وتراث الفقياء االستشياد بالرواية
صادرة عف فقياء  مكثقة بأحاديث نبكية، فتاكلفتاكل 

األكلكف ك المعاصركف، سرد لسمكؾ الرسكؿ )ص(، أحداث 
 ك مجالس نيقمت عف الفقياء ك الشعراء 

 كركد الفتكل دكف تكثيؽ بدون توثيق
 كما نقؿ عنو مف فتاكل بف انس مالؾما أخرجو  مالكابن  فتوى مخرجة عن

 

 صيغة الفتاوى 1-2

 التعريف اإلجرائي لمفئات
كركد الفتكل في صيغة سؤاؿ منقكؿ عف انشغاؿ المستفتي، كتقديـ  سؤال و جواب

 اإلجابة المفصمة لحالتو.
منشكر لحالة تمثؿ إشكاؿ، كىي ليست بالضركرة صادرة عف  سرديةصيغة 

السائؿ، فتأتي في صيغة تكضيح لحؿ مسألة كردت في الفضاء 
 العمكمي أك قابمة لمكركد  ام الفتكل الفقيية.
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  المضمونفئات 

 التعريف اإلجرائي لموضوعات الفتاوى المنشورة
 المحرمات كالمباحات ك المكركىات حكؿ  الممبس كالحمي. فتاوى المباس

األحكاـ الصادرة ضد غير المسمميف، الكارد تحت كممة "كفار"،  معاممة غير السمفيين 
 ككذا ضد كؿ مخالؼ، مف ميقصر، ك ميخطيء.

االجتماعية من الممارسات والعادات 
 التراث الصوفي

ما تعمؽ بالممارسات ك العادات الدينية االجتماعية المشتركة، 
 كالمستمدة مف التراث الصكفي.

 ما ايخرج عف خصكصية المرأة في الحياة االجتماعية  فتاوى النساء
 الصبلة كالصـك ك الزكاة ك االفطار العبادات
حكؿ االخبلؽ كالبيع كالتعامؿ مع غير األحكاـ الصادرة  المعامالت

 المسمميف 
 

 ات لممستخدمينالتعريف اإلجرائي لموضوع
 تطبيؽ تعاليـ العبادة بصرامة،  ك التقيد الحصرم بما جاء في الفتكل. االلتزام بتعاليم العبادات

 كفكر ك فمسفة كممارسة.  كؿ إشارة إلى المنيج السمفي المنيج السمفي
كؿ اشارة إلى الشعائر ك العادات االجتماعية التي تنسب إلى  المنيج الصوفي

 الصكفية.
تكفير ك اقصاء مجمكعة "غير السمفييف" كىي الجماعة المككنة مف  ادانة غير السمفيين

 غير المسمـ، كالمسمـ المخطيء، كالمخالؼ لمنيج السمفية.
 لشخص الشيخ فرككس .الدعـ، ك الثناء عميو، ك تجديد التبعية  الوالء لمشيخ فركوس

 تدخبلت غير ذات صمة بالمنشكرات أك التعميقات أخرى
عمى  االلتزام بتعاليم العبادات

 المذىب المالكي
 التعصب لممذىب .االنحياز الى المصدر المالكي لمفتكل

المذىب الحنبمي فكرا كممارسة، دعـ حجج المعاصريف مف  تبني منيج السمفالتمسك ب
 السمفييف.

النصوص التراثية إتجاه تشدد 
 المرأة

نقؿ عف التعامؿ في  التعصب كالرجكع إلى سنة الرسكؿ كاتباعو كما ي
  بالنص كالدفاع عنو بالحجة العقمية أك الشرعية.عصره حرفيا، التمسؾ 
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 المواضيع

 فتاوى مالكيةصفحة " االتجاه لالتعريف اإلجرائي لمفئات 
 محايد معارض مؤيد 

 االلتزام بتعاليم العبادات
 عمى المذىب المالكي

المكافقة عمى اتباع السنة 
كمنيج حياة الرسكؿ كالصحابة 
كاالمتناع اذا لـ يتكفر الدليؿ 

 مف الركاية.
 

 
االعتراض عمى االتباع 

الحرفي ألحداث جرت في 
 زمف السمؼ

 

طرح سؤاؿ ، 
طمب فتكل، 
الصبلة عمى 

النبي، 
دعاء، سؤاؿ 
لئلستفتاء، 

منشكر خارج 
، المكضكع

 تنبيو صديؽ
taguer  

اتباع المذىب كاستحساف  الحنبميالمنيج 
 االفكار كالممارسات

نبذ فكر مشايخ العصر مف 
 التيار السمفي

تقديـ الحجة الشرعية كالعقمية  منياج السمفالتمسك ب
 لتأييد احداث في زمف الرسكؿ

النيي عف التعصب  حصانة العمماء تنزيو العمماء عن 

 اشارة إلى تعاليـ الحنابمة كنصكصيـ كعمماءىـ الحنبميالمنيج 
 كتكقعات فييا تعنت كمغاالةالتشدد كطرح شركط  الغمو في المعامالت

 استنكار محاكالت انتقاد فكر العمماء أك شخكصيـ،  تنزيو العمماء عن المجادلة

 االتجاه "صفحة فركوس" التعريف اإلجرائي لمفئات
 
 

 مؤيـــــد

كتيديد  اليقيف ك الدعـ المطمؽ ، إقصاء االقرار بتشدد، تكفير المخالؼ،
، تقديـ دليؿ شرعي، كالدفاع عف الفكر السمفي تأييد كدعـ ،المخالؼ

 اإلعجاب، الشكر.

 

مشركط، اعبلف االتباع كاالنتماء  البلفرككس دعـ شخص الشيخ 
 .، الدفاع عف شخصوالمطمؽ ، الدعاء لو

 طرح سؤاؿ ، طمب فتكل، الصبلة عمى النبي محايد
  taguer ، تنبيو صديؽدعاء ، سؤاؿ لئلستفتاء، منشكر خارج المكضكع

 
 معارض

نفكر، التطرؼ، الغمك، بياف نقاط الضبلؿ، الغضب، التيجـ، السخرية، 
، استغراب، تقديـ الحجة المناًقضة، سؤاؿ، النفي ،االتياـ، التقييـ، اإلستنكار

 .التعجب، التساؤؿ، الكعظ كالنصح
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 لؤلشخاص المجادلة
تشدد التراث إتجاه 

 المرأة
 ، الدعـ باألدلةالمكافقة

، اإلعجاب، الشكر ةشرعيال
 الدعـ، الدفاع،ك التأييد 

 

التشدد كطرح شركط كتكقعات  الغمو في المعاممة
 فييا تعنت كمغاالة

 نبذ التعسير كقمة التسامح

 

القيم لمفئاتالتعريف اإلجرائي   
كىي المؤشرات التي تعبر عف بنية معرفية ناتجة عف نشاط ذىني يحقؽ فكر  القيم المعرفية

 جديد أك إعادة نظر في االفكار المكتسبة.
 الكالء، البراء. القيم السمفية

الدعـ المطمؽ، التأييد، الدفاع، المكافقة، اإلعجاب، الدعاء لشخص الشيخ،  الوالء
 .كالتسميـ الكامؿ لمعقيدة المطمؽ إظيار االنتماء

 معادات المخالؼ في الفكر، اإلقصاء، التكفير.   البراء

ممارسة نشاط عقمي بتفعيؿ اآلليات الذىنية التي يعتمدىا عمـ النفس المعرفي  النقد العقمي 
، دكف االستعانة مف تقييـ ك تخزيف كتصنيؼ المعمكمات ك حؿ المشكبلت..الخ

، بيدؼ البحث عف الحقيقة ك ربط عبلقات منطقية التشريعية الدينيةبالمرجعية 
استنتاج  –اإلشارة إلى تناقضات  -االقرار باالختبلؼبيف المتغيرات مثؿ: 

 كالتفكيؾ العقبلني لؤلحداث. التحقيؽ -طرح سؤاؿ جدلي –منطقي 
 النقد التراثي
 )النقل(

إلى مرجعية ايديكلكجية معينة ممارسة نشاط عقمي يعيد النظر في الفكرة استنادا 
تبياف نقاط الظبلؿ في  –كدفاعا عنيا، كذلؾ بتقديـ الحجة الشرعية المضادة

 الطرح الديني، المطالبة باألدلة.
تفكيؾ كتجاكز النص الحرفي لمبحث في مقاصده، كاستنباط االحكاـ بحثا عف  تحقيق المصمحة 

 ظاىره.منفعة المسمـ بناءا عمى باطف النص كليس فقط 
الوالء ألشخاص 

 الفقياء
الدفاع عف اشخاص العمماء ، تكبيخ مف أبدل معارضة لفكرىـ، كنبذ مشايخ 

 العصر ممف خالفك الفكر المالكي 
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التمسك بالنص 
الحرفي لمحديث 
 والُسنة النبوية

النبكية مف اثارة حديث نبكم، أك تقديـ ركاية مف  التمسؾ الحرفي بالحديث كالسينة
 سيرتو 

 الحث عمى عدـ الصراع ، االعتراؼ باالختبلؼ التسامح

  

 "صفحة فركوس التعريف اإلجرائي فئة الموقف من القيم
، اعتبار فكرة القيمة حتى دكف ذكرىا بالضركرةكتبني الدعـ تعبير عف  ايجابي

 شخص الشيخ كقيمة في حد ذاتو.
شخصنة القيمة تشكيؾ، استصغار لشخص الشيخ فرككس، ضد الطعف، ال سمبي

 عمكما.
 

 الموقف من القيمة "صفحة فتاوى مالكية" التعريف اإلجرائي لمفئات
 سمبي ايجابي المواضيع

تأييد المبادرات الفردية كاستحساف  النقد العقمي 
 االفكار الشخصية

التنديد كالسخرية مف االستفراد 
 باالستخداـ المستقؿ لمعقؿ

 النقد التراثي
 )النقل(

الحجة الشرعية كالعقمية لتأييد تقديـ 
احداث في زمف الرسكؿ، تقديـ 

 الحجة المضادة

تجريـ إعادة النظر في 
المكتسبات الدينية لمعمماء 

 االكلكف
 النيي عف التعصب لؤلشخاص ضركرة تحقيؽ مقصد النص، اليدؼ تحقيق المصمحة 

 
 الوالء ألشخاص الفقياء

اعتبار اشخاص العمماء كقيمة في 
ذاتيا، تبجيميـ كتنزيييـ عف حد 

 المجادلة.

نبذ فكر مشايخ العصر مف 
التيار السمفي، النفكر ممف 

 يقكلكف بالبدعة
التمسك الحرفي بالحديث 

 والُسنة النبوية
اثارة حديث نبكم صريح، أك تقديـ 

 ركاية مف سيرتو 
التشكيؾ في صحة األحاديث، 

 إبداء نسبية االحاديث
الصراع ، االعتراؼ الحث عمى عدـ  التسامح

 باالختبلؼ
 التعصب، تشجيع كدعـ الغمك
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 ردود االفعال

 ساليب االعتراضألالتعريف االجرائي 
 
 التبريرات االصالح سموكات

 الحجج التي تعيد الشرعية لفعؿ االعتراض، تقديـ 
 محاكلة تبياف أك البرىنة عمى فكرة مف كجية نظر الفاعؿ، 

بديؿ ليا، االعتراؼ بالكقائع كتقديـ إنكار الكقائع ك تقديـ تأكيؿ 
 تفسيرات أك أسباب ميمىطفة لحدة االعتراض.

محاكلة تبرئة الذمة، تعبير عف إحراج كحزف، إنكار لمذات المذنبة،  اإلعتذار
 تقبؿ العقكبة ك كعد اإللتزاـ باإلستقامة مستقببل.

الرجاء أو 
 الطمب

 اآلخر إظيار الفاعؿ كعيو بطبيعة طمبو المقتحمة لحؽ
ييقدـ عمى فعؿ الرجاء، كىك يعمف إنتماءه المطمؽ إلى نظاـ العدالة  

القائـ، بؿ كيقر ليا بالعقكبة المسبقة، اظيار حالة نكراف لمذات 
 الميعتًرفة، مقابؿ إظيار سمكؾ 

 التكبيخ كالحكـ القيمي،السخرية، التيجـ، االتياـ،  سموك عدواني  مواجية صريحة
 حجة عقمية ، عرض لمرأم الشخصي ، نقد مباشرابداء  عرض الرأي 

 
 التعريف اإلجرائي لمفئات أساليب الدعم و االنسجام

التكبيخ ك األمر،  التيجـ كالشتـ ، التيديد كالحكـ  القيمي، اإلستيانة كالسخرية، سموك عدواني
 االتياـ، الدعاء عمى صاحبو.

 الشكر، المدح، التشجيع، الدعاء بالخير المكجو إلى الناشر   تشجيع المنشورات
استنتاج، أك  ،ستنباط سؤاؿتستعيف بحجة عقمية كإلممكضكع مضادة كؿ معالجة  اسموب حجاجي

حجة شرعية مف التراث الفقيي، أك حجة اجتماعية كعرض كقائع تتنافى مع 
 منفعة الفتكل.

أبكم ييصدر األمر كالنيي كالنفي كيقدـ مضمكف شخصي كؿ تبني لمكقؼ متعالي  اسموب الوصاية
 كحقيقة مطمقة، مضاميف تحمؿ محاسبة لآلخر

استخداـ صيغة الجمع )نحف( في التعبير عف المكقؼ، تجمع الفاعؿ في زمرة  االحتماء بالجماعة
كاحدة مع الرمكز الدينية مف الفاعميف مثؿ الرسكؿ )ص( كالصحابة، أك مع 

 أك الحنابمة.   العمماء المالكية
 مدحو ، الدعاء لو شخصيا، تكريمو، تبجيمو، التكدد إلى شخصو التودد لمشيخ
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 اسموب المواجية الصريحة "فتاوى مالكية" التعريف اإلجرائي لمفئات
ظيار الخصكمة مناىضة العمماء السمفية  ليـ كلفكرىـ نقد العمماء السمفية فكرا كسمككا، كا 

، االطراء ك المجاممة كالتكدد إلى مشيخكالدعاء ل الخاص الشكر التحدي
  شخص الشيخ.

االتياـ، إىانة الدعاء عمى اآلخر، التقزيـ، األمر بتقديـ الدليؿ،  متفرقات )أخرى(
 االقصاء المفظي

 النصح، طمب اليداية، الوعظ
 

 

 

 

 

 

 

 

 لفئة اسموب المواجية الصريحة "الشيخ فركوس" التعريف االجرائي

 
 نقد عقمي

استنادا إلى المنطؽ كاألحداث، تمجأ إلى  -التحميؿ العقبلني لؤلفكار
 -ربط عبلقات منطقية بيف المتغيراتتفكيؾ ك  -اآلليات الذىنية

 ، تفكير مستقؿ عف المعتقداإلشارة إلى تناقضات ذات طبيعة عقمية

اتجاه االحتقار كالسخرية مف االفكار الشخصية، السمكؾ العدكاني  مناىضة النقد العقمي
 النقد العقمي

استخداـ االطار المفاىيمي الخاص بالتيار المالكي، االلتزاـ بالنظاـ  -I الصوفي الدفاع عن المذىب المالكي أو التيار
 العقائدم لممذىب كممارساتو الدينية

 II-  

 III-  
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 لميويات المستخدمة التعريف االجرائي 

ذاتو لممجمكعة بحركؼ زائدة أك ناقصة أكغير كؿ إسـ يختاره المستخدـ لتقديـ  اسم مستعار
 ذات معنى، يتعمد فييا إخفاء االسـ المدني بشكؿ طفيؼ.

 االسـ المدني)الحقيقي(، الذم يعرؼ بو المستخدـ  في الحياة الكاقعية اسم حقيقي

مثؿ أـ  االصكؿ أك الفركع مف العائمةاالسـ الذم يعبر عف اإلنتماء إلى  اسم ُكنية
 حساـ، ابي عبيدة،...

إسـ ذك داللة رمزية يحيؿ إلى فكرة أك مشيد مممكس أك معنكم مثؿ: ركح  اسم معنوي
 البحر، المسؾ النجدم...  
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 ورقة الترميز: صفحة " فتاوى فضيلة الشيخ فركوس"

  بيانات أولية :

 اسم الصفحة 

 المدة المستهدفة  

 عدد الفتاوى  

 عدد التعالٌق   

----------------------------------------------- 

  بيانات كمية:

 فئات الشكل  -ا

 

 

 

 

 

 

 فئات المضمون -ب  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توثيق الفتاوى

 

 

 صيغة الفتاوى

 

  

 

 

موضوعات 

الفتاوى 

 المنشورة

 

 اإليقونات

 

 

 موضوعات

 المستخدمين
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 اإلتجاه

 

 القيــــم

 

 أساليب

  االعتراض

 

 أساليب

  الموافقة

 

مضامين 
فئة اسموب 
 المواجية
 الصريحة

 

  الموقف

 

اليويات 
 المستخدمة

 

   

    

   

  

  

     

 

   

   

   

    

 

 

 



 
 

184 
 

 

 

 ورقة الترميز: صفحة " فتاوى مالكية"

  بيانات أولية :

 اسم الصفحة 

 المدة المستهدفة  

 عدد الفتاوى  

 عدد التعالٌق   

----------------------------------------------- 

  بيانات كمية:

 فئات الشكل  -ا

 

 

 

 

 

 

 فئات المضمون -ب  

 

 

 

 

 

 

 

 

 توثيق الفتاوى

 

 

 صيغة الفتاوى

 

  

 

 

موضوعات الفتاوى 
 المنشورة

 

 اإليقونات

 

 

 موضوعات

 المستخدمين
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 اإلتجاه

 

 القيــــم

 

 أساليب

  االعتراض

 

 أساليب

  الموافقة

 

مضبمين فئة 

اسلىة 

 المىاجهة
 الصريحة

 

  الموقف

 

 الهىيبت

 المستخدمة
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 الفتبوي
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من فتاوى فضيمة الشيخ أبي عبد المعز محمد عمي فركوس". صفحة "



 
 

188 
 



 
 

189 
 



 
 

190 
 



 
 

191 
 



 
 

192 
 



 
 

193 
 

 

 
 

 

 



 
 

194 
 

" فتاوى مالكية"صفحة
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