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ً
أول :مدخل إشكالي (السياق والدواعي واألهداف)
1.الطرح اإلشكايل
تعيــش املجتمعــات املســلمة عــى وقــع العديد مــن التحــوالت االقتصاديــة والسياســية والثقافية
واالجتامعيــة ،ولعلَّهــا ال تختلــف يف ذلــك عــن بقيــة مناطــق العــامل .ولعــل أهـ َّم هــذه التحــوالت هــو
خصوصــا يف مرحلــة مــا
هــذا التحــول الــذي عرفــه الحقــل الدينــي يف العاملـ ْـن العــريب واإلســامي،
ً
قبــل «الربيــع العــريب» ومــا بعــده .إذ املؤكــد أن هــذه الثــورات واالنتفاضــات والحــركات االجتامعيــة
كانــت تعبـ ًرا عــن وجــود ديناميــات خفيــة ،تعتمــل يف املجتمــع دون القــدرة عــى قراءتهــا جيـ ًدا.
ولعــل مــن بــن مــؤرشات هــذه التحــوالت يف الحقــل الدينــي ،هــو بــروز موجــة مــا ميكــن أن
نطلــق عليــه «التديــن الفــردي» ،تلــك املوجــة التــي أفســحت املجــال لظهــور أشــكال مــن التعاطــي
الدينــي مل تكــن مســبوقة عــى مســتوى املنطقــة العربية-اإلســامية ،وهــي تُظْهِــر جان ًبــا مــن
التعقيــدات التــي تَلُـ ُّـف املوضــوع .حيــث إن التحــول الكبــر يف الحقــل الدينــي ،الــذي يَتمظْ َهــر يف
وجــود «أزمــة» إنتــاج وإعــادة إنتــاج القيــم الدينيــة ،وتراجــع دور املؤسســات الدينيــة الرســمية
ـال لتملــك
وغريهــا يف الرتبيــة والتنشــئة الدينيتـ ْـن ،باإلضافــة إىل الطفــرة الرتبويــة ،قــد ش ـكَّل مجـ ً
خصوصــا الشــباب والنســاء -لجــزء مــن املعرفــة ،وباألخــص املعرفــة الدينيــة،العديــد مــن الفئــات
ً
حيــث نُو ِف َســت املؤسســات التقليديــة الرســمية وغريهــا (حــركات اإلســام الســيايس) يف إنتــاج وإعادة
إنتــاج املعرفــة الدينيــة .هــذا باإلضافــة إىل بــروز مــا يســمى اليــوم بـ«اإلعــام الدينــي»((( الــذي شـكَّل
ـال النتعــاش ت َديُّــنٍ « ُم ْنفَلـ ٍ
ـت» مــن كل التنميطــات التــي التصقــت بالخريطــة الدينيــة
هــو اآلخــر مجـ ً
يف الســابق ،ســواء التديــن :الشــعبي أو الرســمي أو الطائفــي أو الحريك-اإلســاموي أو غريهــا.
وميكــن اعتبــار هــذا العامــل (إنتــاج وإعــادة إنتــاج املعرفــة الدينيــة) مبنزلــة العامــل املحــدد
يف رســم الخرائــط الدينيــة يف الوقــت املعــارص ،ذلــك أن العاملـ ْـن العــريب واإلســامي قــد شــهدا شــبه
قطيعــة يف مجــال إنتــاج وإعــادة إنتــاج القيــم الدينيــة ،ومــرد ذلــك إىل نهايــة احتــكار الســلطة
الدينيــة ملجاالتهــا ،وظهــور فئــات ونُ َخــب جديــدة عملــت عــى منافســة الســلطات الدينية الرســمية.
وكــا هــو معلــوم ،فــإن «الخطــاب الدينــي يتميــز عــن غــره مــن الخطابــات بكونــه «أكرثهــا»
((( انظــر بخصــوص هــذا املوضــوع :رشــيد جرمونــي ،الديــن واإلعــام :فــي سوســيولوجيا التحــوالت الدينيــة (اململكــة العربيــة الســعودية :مركــز
الدراســات والبحــوث ،الفيصــل ،ســنة 2019م).

نجاعــة يف ســياقاته املجتمعيــة ،ال بفضــل ُبنــاه وأنظمتــه الخطابيــة ،بــل بفضــل اسـراتيج َّياته الف َّعالــة
يف التربيــر واإلخضــاع واإلقنــاع ،وهــي اسـراتيج َّيات كامنــة يف طبيعــة الخطــاب يف حــد ذاتــه بوصفــه
كون ًّيــا وال برش ًّيــا وحامـ ًـا لحقيقــة متعاليــة ،وهكــذا ينمــو من ـ ٌط مــن التربي ـرات النظريــة الخالصــة
ـر وتُـ ِّرر قطاعــات معينــة مــن النظــام االجتامعــي بفضــل كُ َتــل علــم مختصــة ...ســتكون
التــي تُفـ ِّ
لهــا أبنيــة نظريــة راقيــة تُــرر نامــوس املجتمــع كل ًّيــا وتُدمــج كل التربي ـرات الجزئيــة يف نظــرة إىل
الكــون تشــمل الــكل»(((.
ومــن جهــة أخــرى ،فقــد أحــدث التديــن الفــردي موجة مــن التحــوالت يف املشــهد العــام باملنطقة
الرتســبات يف
العربية-اإلســامية؛ إذ إن هــذا النمــط مــن التديــن قــد عمــل عــى تجــاوز الكثــر مــن ُّ
الرتســبات املتعلقــة باملجــال العــام وبعالقــة الديــن بالدميقراطيــة.
أشــكال التديــن،
ً
خصوصــا تلــك ُّ
هــذا عــاوة عــى أن هــذا التوجــه قــد جــاء نتيجــة رد فعــل عــى التناقضــات والتوتــرات التــي
عاشــتها حــركات اإلســام الســيايس ،وهــو تو ُّجــه يعمــل عــى ربــط الديــن والحقــوق والعقائــد
بالحريــات ،واإلســام بالتحــرر .وهــذا يعنــي أن موجــة التديــن الفــردي أصبحــت تُ ثِّــل جوابًــا عــن
ـب عنهــا حــركات اإلســام الســيايس مــن قبــل ،أو أن إجابتهــا مل تكــن وفــق منظــور
إشــكاليَّات مل ت ُ ِجـ ْ
شــمويل وناضــج ،مــا أفســح املجــال لظهــور ديناميــة تجديديــة ألشــكال التديــن ،ومــن بينهــا مظهــر
التديــن الفــردي.
بالتزامــن مــع ذلــك ،فــإن مــن بــن املظاهــر الكــرى التــي نعتقــد أنهــا تُ ِّيــز ظاهــرة التديــن
الفــردي ،هــو بــروز مظهريْــن مــن التديــن« :األول :امليــل نحــو ال َّر ْدكلــة أو التعصــب والتخنــدق(((،
ملــا يُغذيــه مــن خطــاب ُه ِويَّــايت عزيــز عــى النفــس وأثــر عندهــا ،ومــا يلقيــه يف «املســتهلك»
مــن صــور ومنــاذج تحــ ُّن ٍ
ملــاض يُوتــويب .ويف املقابــل ،هنــاك توجــه ثــانٍ مــا زال يؤثِّــث هــذا
الفضــاء الدينــي العــام ،وهــو بــروز القيــم االســتهالكية الدينيــة»((( أو مــا ميكــن أن نطلــق عليــه
« ،»Religious Commodificationوســنحاول االق ـراب مــن كال املظهريْــن يف النتائــج البحثيــة التــي
َْ
((( محمــد ســويلمي« ،اإلفتــاء اإللكترونــي :الخطــاب الدينــي وإعــادة املأ َسســة» ،مشــاركة فــي مؤلــف جماعــي تحــت عنــوان :صناعــة الفتــوى،
إشـراف :بســام الجمــل ،تنســيق  :أشــرف الطريقــي ،سلســلة ملفــات بحثيــة ،قســم الدراســات الدينيــة (مؤسســة مؤمنــون بــا حــدود ،نونبــر،
 ،)2016ص،30انظــر املوقــع اإللكترونــي التالــي:
https://bit.ly/3BDobLz
((( انظــر فــي هــذا الصــدد :رول مييــر ،الســلفية العامليــة :الحــركات الســلفية املعاصــرة فــي عالــم متغيــر ،ترجمــة :محمــد محمــود التوبــة (بيــروت:
الشــبكة العربيــة لألبحــاث والنشــر2014 ،م).
ً
نموذجــا»( ،مؤسســة مؤمنــون بــا حــدود 31 ،أكتوبر/تشــرين )2015
((( رشــيد جرمونــي« ،سوســيولوجيا التحــوالت الدينيــة :التديــن الفــردي
انظــر املوقــع اإللكترونــي التالــي:
https://bit.ly/3iJdyOW
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توصلنــا إليهــا .وبالطبــع ال ميكــن اخت ـزال كل مظاهــر التديــن يف هذيــن املظهريْــن ،ولكننــا ســركِّز
عليهــا لــدوا ٍع منهجيــة.
وانطالقًــا مــن هــذه املقدمــات األوليــة ،نتســاءل :مــا هــي املقرتبــات املنهجيــة والنظريــة لفهــم
حجــم التحــوالت التــي طالــت الحقــل الدينــي يف املنطقــة؟ كيــف ميكــن تقديــم تفســر « ُمطابــق»
لــروز مفهــوم التديــن الفــردي؟ وهــل يُشـكِّل مرحلــة فارقة بــن أمنــاط التدين التــي عرفتهــا املنطقة؟
مــا تأثــر ضعــف الثقــة يف املؤسســات الدينيــة الرســمية وحــركات اإلســام الســيايس يف بــروز هــذه
الظاهــرة؟ بــأي معنــى تُ ثِّــل العوامــل الخارجيــة (العوملــة الثقافيــة والدينيــة) ،والداخليــة (ارتفــاع
عوامل
َ
الرأســال الثقــايف ،ومســارات الدَّ َمقْرطــة ،وبــروز املجــال العــام الدينــي مــا بعــد اإلســاموي)،
محــددة يف بــروز التديــن الفــردي؟ وهــل هنــاك عالقــة تفاعليــة بــن بــروز التديــن الفــردي والفاعلــن
الجــدد يف الحقــل الدينــي (الدعــاة الجــدد)؟
وأخـ ًرا ،مــا هــي التجلِّيــات الكــرى لظاهــرة التديــن الفــردي؟ وكيــف ميكــن قـراءة تبعــات هــذه
ـتويي اثنــنَ :س ـلْ َعنة الديــن و َردكَلَ ِتــه؟ ســنحاول يف هــذه الورقــة أن نناقــش هــذه
الظاهــرة يف مسـ ْ
األســئلة وغريهــا ،منطلقــن مــن إطــار منهجــي ونظــري ميتــح مــن الرتاكــم النظــري يف سوســيولوجيا
األديــان .ومعتمديــن عــى منهجيــة البحــث اإل ْمربيقــي لتعضيــد الجوانــب النظريــة التــي انطلقنــا
منهــا.
أمــا الفرضيــة املركزيــة التــي تجــادل الورقــة فيهــا ،فمفادهــا أن ظاهــرة التديــن الفــردي بــرزت
نتيجــة عــدة عوامــل خارجيــة (عوملــة الظاهــرة الدينيــة) ،وأخــرى داخليــة :ارتفــاع الرأســال املعــريف،
وفقــدان الثقــة يف املؤسســات الدينيــة الرســمية وحــركات اإلســام الســيايس ،وبــروز اإلعــام الدينــي
عــر الفاعلــن الجــدد (الدعــاة الجــدد) .وكل هــذه العوامــل والعالقــات ليســت مــن النــوع البســيط،
بــل إنهــا تُش ـكِّل «عالقــة تجاذبيــة» ( ،((()Affinité électifوليســت عالقــة الســبب بالنتيجــة .مبعنــى
آخــر ،فــإن هــذه املقاربــة التفســرية التــي ســنعتدمها ال تتوقــف عنــد املقاربــة الســببية يف جمودهــا
كــا بلورهــا الفكــر السوســيولوجي الوضعــي ،بــل إنهــا تتجــاوز ذلــك للحديــث عــن عالقــات تفاعليــة
وتجاذبيــة بــن بــروز ظاهــرة التديــن الفــردي ،ومفارقــات العلمنــة ،والتديــن يف العــامل املعــارص.
(5) Max Weber, L’éthique protestante et l’esprit du Capitalisme « (,version numérique),les classiques des sciences sociales, préparé par, Jean-Marie Trembly. Site web.. https://bit.ly/2VcDp9S

2.الطرح املنهجي
نظ ـ ًرا ملــا يطرحــه موضــوع القيــم الدينيــة وظاهــرة التديــن الفــردي -تحدي ـ ًدا -مــن صعوبــات
منهجيــة وإبســتيمولوجية عــى قــدر كبــر مــن األهميــة ،ليــس أقلَّهــا إال كيفيــة رصــد القيــم التــي
يحملهــا الفــرد ،لكونهــا تختلــط مبــا هــو ملمــوس ومــا هــو غــر ملمــوس ،ومبــا هــو ظاهــر ومبــا هــو
ـبل ملتويــة
كامــن .وألن القيــم والتعبــر عنهــا ال يُ ْعلِــن عــن نفســه بشــكل مبــارش ،بــل إنــه يتخــذ ُسـ ً
مــا ينتــج عنــه -يف كثــر مــن الحــاالت -مفارقــات غريبــة وأوضــاع مبهمــة ،وهــو بذلــك يســر وفــق
مســار يصعــب فيــه التمييــز بــن القفــز إىل األمــام والخطــو إىل الــوراء((( .انطالقًــا مــن هــذا ،ووع ًيــا
ِم َّنــا بهــذه الصعوبــة التــي يطرحهــا البحــث يف موضــوع القيــم الدينيــة ،فقــد ارتأينــا أن نُعـ ِّدد أدواتنــا
املنهجيــة حتــى نســتطيع أن نُلِــم بحيث َّيــات هــذا املوضــوع .وجمعنــا يف هــذا اإلطــار بــن األدوات
الكم َّيــة واألدوات الكيف َّيــة ،حيــث اســتع َّنا باالســتامرة بوصفهــا أداة كميــة تســاعد الباحــث عــى
جمــع املعطيــات امليدانيــة وتحليلهــا وت ْك ِميمهــا ،واخرتنــا عينــة غــر عشــوائية أو مــا يســمى بالحصــة
()QUOTA؛ وذلــك بغــرض اســتجامع أكــر قــدر مــن املعطيــات اإلمربيقيــة لفهــم ظاهــرة التديــن
الفــردي عنــد فئــة الشــباب(((.
ومــن أجــل تعميــق البحــث ،قمنــا بإجــراء مقابــات معمقــة أو مــا ميكــن أن نســميه
بـ(ســرة ذاتيــة(  Récit de vie/live storyمــع بعــض الفاعلــن الدينيــن الذيــن ميثلــون توج ًهــا
جديـ ًدا يف ظاهــرة التديــن الفــردي ،وتــأيت هــذه املقابــات ملحاولــة فهــم املســكوت عنــه يف الظاهــرة،
أيضــا بــأن املعطيــات الكميــة ال تســمح بالخــوض يف البنيــة العميقــة للتمثُّــات وللخلفيــات
والقتناعنــا ً
املتحكمــة يف الســلوك الدينــي للفاعلــن .لهــذا لجأنــا لتقنيــة البحــث الكيفــي الــذي اعتُ ِمــد يف هــذه
الدراســة:
ً
وأيضــا لتفســر جــزء مــن الســلوك الدينــي -هــذا مــع التأكيــد
أول :لتأكيــد نتائــج البحــث الكمــيً ،
عــى أننــا ال ن َّدعــي أي إطالقيــة يف ذلــك -فعــى الرغــم مــن أن تقنيــة البحــث الكيفــي تكــون أكــر
قــدرة عــى التفســر مــن تقنيــة البحــث الكمــي ،فــإن األمــر يتوقــف عنــد مســتوى مــا يعــر عنــه
((( محمــد الصغيــر جنجــار« ،القيــم والتحــوالت االجتماعيــة والثقافيــة باملغــرب» ،سلســلة (مقدمــات) ،عــدد  ،33الــدار البيضــاء2005 ،م،
ص.27
((( تجــدر اإلشــارة إلــى أننــا أنجزنــا دراســة علميــة فــي منطقــة ســا-الرباط باململكــة املغربيــة ســنة  ،2019اعتمدنــا فيهــا علــى املعطيــات الرســمية
15عامــا وً 35
ً
عامــا ،وقــد تكونــت عينــة البحــث مــن  500شــاب وشــابة ،يمثلــون مختلــف
الخاصــة بنســبة الشــباب الذيــن تتـراوح أعمارهــم بيــن
املحــددات االجتماعيــة ،كالســن والجنــس واملســتوى الدرا�ســي ووســط اإلقامــة واالنتمــاء السوســيو-اقتصادي والسوســيو-منهي؛ وذلــك مــن
أجــل الوفــاء باالختيــارات املنهجيــة والعلميــة املتعــارف عليهــا فــي مثــل هــذه الدراســات.
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نموجا)
في دينامية التحوالت الدينية (ظاهرة التد ٌّين الفردي
ً

املبحوثــون .فكــا نعلــم أن عمليــة قيــاس القيــم بشــكل عــام -والدينيــة بشــكل خــاص -تطــرح
إشــكاالت إبســتيمولوجية ومنهجيــة عــى درجــة كبــرة مــن األهميــة.
هــذا باإلضافــة إىل أننــا اســتفدنا مــن بعــض النتائــج البحثيــة التــي تصــدر عــن هيئــات ومراكــز
بحثيــة إقليمية-عربيــة((( وأخــرى دوليــة((( ،لتعضيــد نتائــج البحــث عــى مســتوى العينــة التــي
اشــتغلنا عليهــا .ويجــب التأكيــد مــن الناحيــة املنهجيــة عــى أن العينــة غــر شــاملة ،وليســت معــرة
عــن كل املنطقــة العربية-اإلســامية ،لكنهــا ت ُشــكِّل يف الوقــت نفســه منظــو ًرا ملجتمــع مصغــر،
تتفاعــل فيــه العديــد مــن التحــوالت التــي نعتقــد أنهــا تشــمل كل املنطقــة العربيــة اإلســامية ،لكوننا
نعيــش يف زمــن بــا حــدود وبــا حواجــز ،ويف زمــن عوملــة الظاهــرة الدينيــة .وكــا ذكــر كليفــورد
غريتــز« :فنحــن علــاء االجتــاع ،علــاء املصغـرات يف العلــوم االجتامعيــة ،أولئــك الذيــن يهتمــون
بالتفاصيــل .عــى أننــا نأمــل أن نجــد يف تلــك النظــرة املصغــرة مــا ميكــن أن نتعلمــه مــن املكـرات،
وأن نصــل إىل الحقائــق العامــة خــال بحثنــا ودراســتنا لحــاالت خاصــة»( .((1ونحــن إذ نســتلهم هــذا
املنظــور األنرثوبولوجــي لدراســة الديــن وأشــكال التديــن الجديــدة يف املنطقــة العربية-اإلســامية،
فالغــرض مــن ذلــك ً
أول :تركيــز البحــث املنتظــم للحالــة الدينيــة ،وثان ًيــا :اســتخالص النــاذج الكــرى
لظاهــرة التديــن الجديــدة ،وثال ًثــا :فهــم األســباب واملسـ ِّببات لــروز ظاهــرة التديــن الفــردي ،وكــذا
االتجاهــات الكــرى للتديــن يف املســتقبل.
((( انظر في هذا السياق:
نتائج املؤشرالعربي (الدوحة :املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات)

https://bit.ly/3l8NU8O

أو من خالل:
تقريــر التنميــة اإلنســانية العربيــة لعــام 2016م« :الشــباب وآفــاق التنميــة اإلنســانية يف واقــع متغــر» ،برنامــج األمــم املتحــدة اإلمنــايئ ،املكتــب
اإلقليمــي للــدول العربيــة» ،انظــر www.arab-hdr.org :وwww.undp.org/rbas
أو نتائج البحث «اإلسالم اليومي»
Hassan Rachik et Autres, Islam au quotidien, Enquête sur les valeurs et les pratiques religieuses au Maroc, Editions Prologues,
(Collection: Religion et Société), Casablanca, 2007).
(9) - Dominique Reynié,(direction), La jeunesse du monde, une enquête planétaire, Fondapol Fondation pour Hl’innovation
politique, Paris, 2011.
ملخصــا ألهــم مــا ورد يف التقريــر ،انظــر :رشــيد جرمــوين“ ،املجلــة العربيــة لعلــم االجتــاع”” ،إضافــات” ،املجلــة
وجــب التنويــه إىل أننــا أنجزنــا عرضً ــا
ً
العربيــة لعلــم االجتــاع ،العــدد الســادس عــر( ،بــروت2011 :م).
( ((1كليفــورد غريتــز ،اإلســام مــن وجهــة نظــر علــم األناســة :التطــور الدينــي يف املغــرب وإندونيســيا ،ترجمــة :أبــو بكــر أحمــد باقاديــر( ،بــروت :دار
املنتخــب العــريب للدراســات والنــر والتوزيع ،واملؤسســة الجامعيــة للدراســات والنرش،الطبعــة األوىل1993 ،م) ،ص.16

ثانيا :اإلطار النظري والمفاهيمي
ً

1.اإلطار النظري يف الخلفيات النظرية لربوز ظاهرة التدين الفردي

اســتمر النقــاش حــول دور الديــن يف املجتمعــات املعــارصة فيــا بــن ســبعينيات القــرن املــايض
ومثانينياتــه ،وقــد كان للتحــوالت الجديــدة يف املشــهد القيمــي دور بــارز يف تصاعــد الحــراك
الفكــري واملعــريف واإلبســتيمولوجي .ذلــك أن الوضــع بــدأ يُ ِشــر إىل وجــود ضبابيــة يف الصــورة،
وإىل أن التنبــؤات التــي وضعهــا السوســيولوجيون حــول أُفُــول الديــن وتراجعــه مل تكــن كافيــة
لفهــم مجريــات األمــور؛ إذ إن هــذه التحــوالت قــد دفعــت الباحــث املتخصــص يف الشــأن الدينــي
بيــر بريغــر «إىل الرتاجــع عــن قناعاتــه الســابقة ،معل ًنــا :أن العــامل اليــوم- ...مــع بعــض االســتثناءات-
متديــن برشاســة مثلــا كان مــن قبــل ،وهــو يف بعــض األماكــن أكــر تدي ًنــا مــا كان .ويــدل ذلــك
عــى أن أدبيــات املؤرخــن وعلــاء االجتــاع جميعهــا حــول نظريــة العلمنــة كانــت خاطئــة بشــكل
جوهــري»( .((1ومل يكــن العــامل اإلســامي مبعــزل عــن هــذه التحــوالت ،فقــد عــرف بــدوره أكــر ثــورة
شــعبية اتســمت بطابــع دينــي ،وهــي الثــورة اإليرانيــة (1979م) ،وعــرف الــرق األوســط رصاعــات
وتوت ـرات وتصادمــات بــن كل األديــان والحــركات األصوليــة -ســواء أكانــت يهوديــة أو مســيحية أو
مســلمة -عــى خلفيــة رصاعــات قدميــة حــول الســلطة يف إطــار حــروب أهليــة وغــر أهليــة( .((1إال أن
كل مــن «بيــر
«أخطــر» تحــول حصــل يف هذيــن العقديــن ،هــو أن أزمــة الحداثــة -كــا تحـ َّدث عنهــا ٌّ
بريغــر» و«لوكــان» -ال ميكــن تفســرها مــن خــال مــا توصــل إليــه «كارل ماركــس» عندمــا تحـ َّدث
عــن مفهــوم االغ ـراب « ،»Aliénationأو فيــا طرحــه مــن قبــل دوركهايــم يف مفهــوم «األنومــي»،
أو حتــى مــن خــال العلمنــة التــي حدثــت بســبب تراجــع دور املؤسســات الدينيــة يف إنتــاج القيــم
املجتمعيــة ،بــل إن أزمــة الحداثــة هــي «يف تعدديــة القيــم ،أو تعــدد املرجعيــات ،وتنــازع الفاعلــن
حــول املرجعيــة املولِّــدة للمعنــى ،فاألف ـراد ليــس لديهــم إشــباع عــى مســتوى تناســقية القيــم،
وأن القيــم العامــة ال تجــد طريقهــا للتطبيــق بشــكل موحــد ومالئــم يف جميــع مناحــي الحيــاة
ـم ميكــن الحديــث عــن ضيــاع املرجعيــات ،وأنــه ال توجــد حقيقــة موحــدة
املجتمعيــة .ومــن ثـ َّ
للجميــع»(.((1
( ((1بيبــا نوريس-رونالــد إنكليهــارت ،مقــدس وعلــاين :الديــن والسياســات يف العــامل ،ترجمــة :وجيــه قانصو-أحمــد مغــريب (الدوحــة :املركــز العــريب
لألبحــاث ودراســة السياســات2018 ،م) ،ص.20
( ((1خوسيه كازانوفا ،األديان العامة يف العامل الحديث( ،بريوت :املنظمة العربية للرتجمة ،مركز دراسات الوحدة العربية2005 ،م) ،ص.13
(13) Peter Berger, Thomas Luckmann, « la construction sociale de la réalité », Armand Colin(France), 2006, , p, 36.
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نفهــم مــن هــذا الســياق أن نظريــة العلمنــة -كــا صاغهــا الــرواد األوائــل مــن لــدن «كارل
ماركــس» إىل «جــون ســتيوارت ميــل» ،ومــن «أوغســت كونــت» إىل «هربــرت ســبنرس» ،ومــن
«إ.ب.تايلــور» إىل «جيمــس فريــزر» ،ومــن «فردنانــد تونيــس» إىل «جــورج ســيمل» ،ومــن «إميــل
دوركهايــم» إىل «ماكــس فيــر» ،ومــن «فيلهلــم فونــدت» إىل «ســيغموند فرويــد» ،ومــن «ليســر
وارد» إىل «وليــم ج ،ســامرن» ،ومــن «روبــر بــارك» إىل «جــورج ه .ميــد» -بقيــت صالحــة لق ـراءة
مختلــف التحــوالت الدينيــة التــي شــهدها العــامل إىل مشــارف ســتينيات القــرن املــايض ،حيــث
بــدأت تظهــر العيــوب األوىل للنظريــة ،وأصبــح باإلمــكان -ألول مــرة -فصــل نظريــة العلمنــة عــن
أصولهــا األيديولوجيــة يف النقــد التنويــري للديــن ،والتمييــز بــن نظريــة العلمنــة بوصفهــا نظريــة
التاميــز الحديثــة املســتقلة ذات ًّيــا للنطاقـ ْـن الزمنــي والدينــي ،وبــن املقولــة التــي تــرى تــآكل الديــن
تدريجيًّــا ثــم أُفولــه واندثــاره يف األخــر؛ نتيجــة ســرورة التاميــز الحديــث( .((1وقــد ش ـكَّلت هــذه
األزمــة التفســرية محــكًّا حقيق ًّيــا لنظريــة العلمنــة ،وقــد كان ذلــك محفِّــ ًزا للباحــث «تومــاس
لوكــان»( ((1عــى إصــدار كتــاب حــاول أن يقــ ِّدم فيــه تصــو ًرا مطابقًــا لعالقــة الديــن بالحيــاة
املجتمعيــة ،وبالتحــوالت التــي خلقتهــا الحداثــة يف املجتمعــات املعــارصة ،وقــد كان لتســمية كتابــه
«الديــن غــر املــريئ» أكــر مــن داللــة يف ق ـراءة املشــهد الدينــي ،حيــث تقــوم فرضيتــه عــى أن
الديــن لــن يَ ْض ُمــر بشــكل نهــايئ بقــدر مــا ســيقع تحـ ُّو ٌل يف وظائفــه املجتمعيــة التقليديــة العامــة،
وســيتحول إىل شــأن خــاص ،وميكــن صياغــة نظريتــه يف مقولــة ســاقها «برايــن تورنــر» تقــول:
« ،((1(»believing without belongingوهــذا يعنــي أن اإلنســان املعــارص ســيحافظ عــى معتقداتــه
وإميانــه بــدون ارتبــاط باملؤسســات الدينيــة وبــدون انتــاء لهــا ،ولعــل ذلــك مــا يُ ِحيلنــا عــى نــوع
مــن التديــن الجديــد .وهــو مــا يُفــي بنــا إىل أن نســتنتج أن العــامل اليــوم أمــام موجــة جديــدة مــن
التديــن تتميــز بتديــن فــردي شــخصاين.
( ((1خوسيه كازانوفا ،األديان العامة يف العامل الحديث ،م.س ،ص ،32/33/34بترصف يسري.
( ((1فيلســوف وعــامل اجتــاعُ ،ولِــد ســنة  1927بســلوفينيا .رحــل بعــد الحــرب العامليــة الثانيــة للواليــات املتحــدة األمريكيــة ،وتابــع دراســاته
وانخــرط مبك ـ ًرا يف «املدرســة الجديــدة للبحــث االجتامعــي»  ،New school for social researchوالتحــق بعــد ذلــك بجامعــة «هارفــرد»
حيــث كان للقائــه مــع «بارنســونز» عميــق األثــر يف تطويــر رؤيتــه للظواهــر االجتامعيــة وإنضــاج منوذجــه التفســري ،ويشـكِّل كتابــه املشــرك
مــع «بريغــر» واح ـدًا مــن الكتــب القيمــة يف مجــال النظريــة االجتامعيــة ،إال أن مؤلفــه «الديــن غــر املــريئ» The invisible religion, the
 ،problem of religion in modern society. New york: Macmillan, 1967يعـ ُّد واحـدًا مــن الكتــب الرائــدة التــي اســتطاعت أن تقــدم
نظريــة بديلــة لنظريــة العلمنــة الكالســيكية.
(16) Bryan S.Turner,”Religion and Modern Society: Citizenship, Secularization and the State”, Cambridge University Press,
New York, 2011, on the web:www.cambridge.org/9780521675321,date consultation: 30/03/2012., p,11.

وقــد يعتــر البعــض أن هــذا اإلطــار النظــري التفســري ينطبــق عــى املجتمعــات األور-أمريكيــة،
وال يعــر عــن الخصوصيــات الثقافيــة باملنطقــة العربية-اإلســامية ،بيــد أن املُتمعــن يف الحالــة الدينية
بهــذه املنطقــة يتبــن لــه أنهــا تعيــش عــى وقــع «علامنيــة صامتــة» ،وهــي «علمنــة ال شــعورية
يقودهــا معــادون للعلمنــة .وهنــا نف ـ ِّرق بــن العلامنيــة بوصفهــا أيدولوجيــة ،والعلمنــة بوصفهــا
ســرورة اجتامعية-تاريخيــة تطابــق العوملــة ،وتطــال كل من يعيش عىل هــذا الكوكــب»( .((1وإذا كان
«عــي عبــد الـرازق» قــد توصــل إىل هذه الخالصــة يف بداية القرن املــايض -وقد يعــرض عليها البعض-
فــإن العديــد مــن الباحثــن اليــوم -ســواء أكانــوا مــن خــارج املنطقــة أو داخلهــا -يؤكدون عــى املنحى
نفســه ،حيــث نجــد الباحــث «أولفيــي روا» -املتخصــص يف «حــركات اإلســام الســيايس» و«اإلســام يف
أوروبــا» -يتحــدث يف أغلــب كتبــه عــن هذا التوجــه الجديد يف ظاهــرة التدين الفردي املطبــوع بثقافة
العلمنــة ،فيقــول« :إن عــودة الدينــي الراهنــة ال معنــى لها إال لكونها تنــدرج تحت خلفيــة دنيوة»(،((1
مبــا يف ذلــك العــامل اإلســامي .وهذه العودة ليســت تعبـ ًرا عن دميُومة الديــن ،ولكنها تعبــر عن إعادة
تركيــب للدينــي وف ًقــا لرتســيامت مل ت َعــد تعمــل يف إطــار الثنــايئ التقليــدي :دولة-كنيســة .واملقصــود
إذن -هــو إدارة األشــكال الحديثــة لألصوليــة أكــر مــن كونــه -إىل حــد بعيــد -إصال ًحــا ألداة عفــاعليهــا الزمــن»(.((1
باملقابــل ،فــإن الباحــث املغــريب «أدراوي» -املقيــم يف إيطاليــا -يتحــدث بــدوره عــن هــذه املوجــة
وأيضــا مبناقشــة جداليــة
الجديــدة للتديــن مــن خــال االعتــاد عــى األُطُــر النظريــة لعلــم االجتــاعً ،
يف مفهــوم «مــا بعــد الحداثــة» عــى أنــه مفهــوم ال يعنــي -فقــط ودامئًــا وكــا يتمثــل البعــض -ثــورة
عــى قيــم الحداثــة وأفكارهــا ومبادئهــا ،بــل هــو باألســاس موجــة جديــدة مــن الثقافــة الفردانيــة
التــي تتلحــف بقيــم متنوعــة ومتعــددة ،ومنهــا القيــم الدينيــة« .ومــن وجهــة نظــر علــم االجتــاع،
نســتطيع أن نســتخدم كلمــة مــا بعــد الحداثــة ل َن ِصــف هــذا النــوع مــن التعريــف الدينــي؛ ألن طــرق
الحيــاة مــا بعــد الحداثيــة تفــرض املوافقــة الحــرة ،وتفــرض فــوق كل يشء التطــور الفــردي .وهــذا
( ((1عــي عبــد ال ـرازق ،اإلســام وأصــول الحكــم :بحــث يف الخالفــة والحكومــة يف اإلســام ،تقديــم :حيــدر إبراهيــم عــي ،كتــاب الدوحــة ،رقــم ،5
(قطــر :وزارة الثقافــة والفنــون وال ـراث2011 ،م) ،ص.38
( ((1مييــز روا بــن «العلمنــة التــي تنبنــي عــى خيــارات سياســية ،بينــا الدنيــوة هــي باملقابــل نتيجــة ســرورات ثقافيــة مل تنشــأ مبراســيم،
ويضيــف أنــه ال ميكــن تصــور علامنيــة بــدون دنيــوة مســبقة» ،انظــر :أولفيــي روا« :اإلســام والعلامنيــة» ،ترجمــة :صالــح األشــمر( ،بــروت :دار
الســاقي2016 ،م) ،ص.118
( ((1املصدر نفسه.
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التقــدم الفــردي يجــب أن يُ ْف َعــل بعي ـ ًدا ج ـ ًّدا عــن الســلطات التقليديــة ،التــي اعتــادت أن تُش ـكِّل
هويــات الجامعــة»(.((2
وهــذا ال يعنــي عــدم وجــود انتقــادات و ِّجهــت بالفعــل لهــذا الطــرح مــن ِقبــل باحثــن غربيــن
وعــرب ،وبغــض النظــر عــن تبنــي وجهــة نظــر الباحثــن الذيــن يعتــرون أن العــامل بــأرسه قــد دخــل
يف موجــة العلمنــة الشــاملة أو الجزئيــة ،أو الذيــن يعرتضــون عــى ذلــك مــن الباحثــن والفاعلــن
الذيــن ينتمــون للمنطقــة العربية-اإلســامية أو غريهــا مــن املناطــق ،فــإن الورقــة تجــادل بــأن
ظاهــرة التديــن الفــردي بــرزت عــى أنهــا أحــد التجليــات العامــة لســياق تفاعــل الديــن -كمعيــش
يومــي يف أبعــاده الشــاملة (املعتقــد ،واملامرســة ،واملعرفــة ،والقيــم األخالقيــة ،والتجــارب الحياتيــة).
أو بلغــة أخــرى ،بكونهــا واقعــة اجتامعيــة ( -)Social factمــع كل الســياقات التــي تشــرط الفعــل
فصــل يف أهــم العوامــل التــي تفاعلــت ونتجــت عنهــا هــذه الظاهــرة،
الديني/التدينــي .وقبــل أن نُ ِّ
فإننــا ســنتوقف يف الفقــرة التاليــة عنــد أهــم النــاذج املثاليــة الدينيــة التــي تبلــورت مــع الرتاكــم
البحثــي والسوســيو-أنرثبولوجي ،ومــدى صالحيتهــا لق ـراءة الخريطــة الدينيــة الجديــدة أم ال؟ ومــا
هــي املســوغات املنهجيــة لتبنــي مفهــوم جديــد وهــو التديــن الفــردي؟
اإلطــار المفاهيمــي :جــدل النمــاذج التدينيــة فــي الخريطــة
الدينيــة المعاصــرة

.أتأســيس نظــري ومناقشــة للنــاذج الدينيــة (فيبــر وترولتــش وإســاقطهام عــى املنطقــة
العربية-اإلســامية):
لقــد ط ـ َّور «ماكــس فيــر» العديــد مــن النــاذج املثاليــة لدراســة الظواهــر االجتامعيــة ،نجــد
مــن بينهــا نَ ْذجــة مكونــة مــن ثالثــة مفاهيــم مركزيــة ،وهــي :مفهــوم منــط الديــن الرســمي
(الكنســية) ،ومنــط الديــن الطائفــي ،ومنــط الديــن الحــريك ،كــا بلورهــا «إرنســت ترولتــش»
.((2(Ernest Troeltch
ورغــم اعــراض البعــض عــى محدوديــة هــذه ال َّن ْمذجــة لدراســة الواقعــة الدينيــة يف العــامل
( ((2محمــد عــي أدراوي ،الســلفية يف فرنســا« :األيديولوجيــة واملامرســات والتناقضــات» ،مشــاركة وردت يف :الســلفية العامليــة :الحــركات الســلفية
املعــارصة يف عــامل متغــر» ،تحريــر :رول ميــر( ،مجموعــة مــن املؤلفــن) ،ترجمــة :محمــد محمــود التوبــة( ،بــروت :الشــبكة العربيــة لألبحــاث
والنــر2014 ،م) ،ص.524
(21) Disselkanp Annette, « la typologie église- sectes- mystiques selon Ernest Troeltch », l’année sociologique, 2006/2 (vol,
56), p.457-474. DOI: 10.3917/anso.062.0457.URL :https://www.cairn.info/revue-l-année-sociologique-2006-2-page-457.
)htm. (date de consultation: 22-01-2019

اإلســامي ،فإننــا -مــع ذلــك -نعتقــد أنهــا مــا زالــت -أي ال َّنمذجــة -صالحــة لق ـراءة جوانــب مــن
املشــهد الدينــي بهــذه املنطقــة .باملقابــل ،نجــد ال َّن ْمذجــة التــي صاغهــا «كليفــورد غريتــز» عندمــا
كل مــن املغــرب وإندونيســيا ،إذ توصــل إىل أن هنــاك اختالفًــا بــن التديــن املغــريب
درس الديــن يف ٍّ
والتديــن اإلندونيــي ،فــاألول يتميــز بالصالبــة والقــوة ،بينــا يتميــز الثــاين بالروحانيــة والتوفيقيــة،
حيــث يقــول« :إســهام علــم االجتــاع الدينــي املقــارن بالفهــم العــام لألبعــاد الروحيــة للوجــود
اإلنســاين وتعريــة طبيعــة هــذه الصــات اإلمربيقيــة .واألســباب املاديــة التــي أدت إىل جعــل إســام
املغــريب إســا ًما نشــيطًا وقويًّــا وعقائديًّــا وإنســانيًّا لدرجــة مــا ،بينــا جعلــت إســام اإلندونيــي
إســا ًما توفيق ًّيــا وتأمل ًّيــا وتنوع ًّيــا تعدديًّــا وظواهريًّــا بصــورة الفتــة للنظــر ،إمنــا تقــع يف نوعيــة الحيــاة
ـلمي»( .((2أو حتــى مــن خــال ال َّن ْمذجــة
الجامعيــة التــي عــاش وترعــرع فيهــا وعــى رأســها كال املسـ ْ
التــي توصــل إلهيــا «إرنســت غيلــر» ،وذلــك باالعتــاد عــى «مصــادر عديــدة يف تقدميــه لنموذجــه،
وبشــكل خــاص عــى مقدمــة ابــن خلــدون ،وعــى نســخة منقَّحــة مــن النظريــة االنقســامية
الربيطانيــة حســبام قدمهــا «إيفانــز برتشــارد»( .((2وقــد صــاغ هــذه النــاذج التدينيــة -التــي درســها
مــن خــال تجربتــه البحثيــة -يف أربعــة منــاذج :أصوليــون ،ورادكاليــون اجتامعيــون ،ومحافظــون
بعضــا مــن الخيــارات القامئــة:
تقليديــون ،وأخ ـ ًرا ،معتدلــون .ويوضــح الجــدول التــايل ً
(((2
جدول رقم ( :)1مناذج التدين حسب «إرنست غيلرن»
راديكاليون اجتامعيون

محافظون/تقليديون سياس ًّيا

أصوليون

مثل :الجزائر

مثل :السعودية وشامل نيجرييا

معتدلون دين ًّيا أو علامن ًّيا

مثل :تركيا

مثل :املغرب

ولعــل املثــر للجــدل هــو أن العديــد مــن الباحثــن العــرب عملــوا عــى اســتلهام هــذه النــاذج
بنــوع مــن التامهــي معهــا ،دون القــدرة عــى الدخــول يف نقــاش نقــدي .وهــو مــا نجــده مثـ ًـا عنــد
الباحثـ ْـن « عبــد الباقــي الهرمــايس»( ((2و«حليــم بــركات» ،حيــث توصــل هــذا األخــر إىل أن« :الديــن
( ((2غيلفورد غريتز ،اإلسالم من وجهة نظر علم األناسة ،التطور الديني يف املغرب وإندونيسيا» ،م.س ،ص.28
( ((2إرنست غيلرن ،مجتمع مسلم ،ترجمة :أحمد بقادير( ،بريوت :دار املدار اإلسالمي2004 ،م) ،ص.9
( ((2املصدر :إرنست غيلرن« ،مجتمع مسلم» ،م س ،ص.142
( ((2عبــد الباقــي الهرمــايس ،علــم االجتــاع الدينــي :املجال-املكاسب-التســاؤالت ،الديــن يف املجتمــع العــريب ،أشــغال نــدوة ،مؤلَّــف جامعــي،
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نموجا)
في دينامية التحوالت الدينية (ظاهرة التد ٌّين الفردي
ً

الرســمي يســود يف املــدن ،بينــا يســود الديــن الشــعبي يف الريــف (وخاصــة يف املغــرب العــريب
ومــر والســودان ،وإن كان واســع االنتشــار يف مختلــف املجتمعــات العربيــة األخــرى) .وأن التصــوف
تجربــة روحيــة خاصــة ذات صلــة وثيقــة بــردة الفعــل لوجــود ميــل واضــح إىل اإلغـراق يف املجــردات
واملاديــات ،ونتيجــة حصــول فجــوات عميقــة بــن الطبقــات االجتامعيــة ،يرافقهــا إحســاس بالعجــز
واالغ ـراب»( .((2إن هــذا التصنيــف يف -نظرنــا -مل يعــد صال ًحــا؛ ألن الخريطــة الدينيــة أضحــت ج ـ ّد
مركبــة ،بحيــث يصعــب القــول بــأن التديــن الشــعبي يوجــد -مثـ ًـا -يف القــرى ،بينــا يوجــد التديــن
الرســمي يف املــدن ،فالواقــع يبــن مــدى اختــاط هــذه األمنــاط وتشــابكها ،بــل بــروز أشــكال جديــدة
و«هجينــة» يف الوقــت نفســه .ولهــذا يحــق لنــا أن نطــرح التســاؤل التــايل :هــل مــا زالــت هــذه
ال َّن ْمذجــة صالحــة لقـراءة املشــهد الدينــي يف العــامل؟ أم أن هنــاك عــدة نَ ْذجــات دينيــة بــرزت مــع
التحــوالت التــي طالــت الحقــل الدينــي؟
.باملشهد الديني باملنطقة العربية-اإلسالمية وبروز مناذج تدينية جديدة:
ـتكامل ملــا ســبق عرضــه ،وبالرجــوع إىل نتائــج البحــث التــي توصلنــا إليهــا أو توصــل إليهــا
اسـ ً
غرينــا ،ميكــن القــول بــأن الخريطــة الدينيــة -ومــن خــال انتهــاج املقاربــة النســقية يف معالجــة قضيــة
القيــم الدينيــة -تتميــز بوجــود ســبعة أمنــاط مــن التديــن -ولــو بنــوع مــن املجازفــة -وهــي:
«التديــن الرســمي ،والتديــن التقليدي/الشــعبي ،والتديــن الطائفــي ،والتديــن الحــريك ،والتديــن
األنثــوي ،والتديــن الفــردي .وأخ ـرًا ،التديــن الحــري .وتجــدر اإلشــارة إىل أننــا ال ميكننــا أن نجــزم
بــأن هــذه األمنــاط هــي الوحيــدة املمكنــة؛ إذ إن أغلــب املتدينــن يندرجــون يف أحــد هذه األمنــاط ،أو
مــن خــال املــزج بــن منطــن أو أكــر عــن طريــق مــا يســمى بالتوفيق/التلفيــق  ،Bricolageأو حتــى
مــن خــال املــزج بــن التقيُّــد عــى املســتوى الطقــويس ،والتوتــر عــى املســتوى الســلويك .ولهــذا
ميكننــا أن نســتخلص توج ًهــا عا ًّمــا يتســم بنــوع مــن اسـراتيجيات االزدواجيــة والتفــاوض بــن املبــدأ
والواقــع»( .((2بيــد أنــه تبــن مــن خــال التحكيــم الــذي خضعــت لــه مخطوطــة البحــث األصــي
التــي تعــود إىل رســالة دكتــوراه يف علــم االجتــاع بعنــوان« :الشــباب وتحــول القيــم واالتجاهــات
واملامرســات :دراســة سوســيولوجية بعاملــة ســا»( ،((2قــد اقــرح علينــا املحكــم ُخطاطــة َْنذجيــة
كاآليت:
=

(بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية ،الجمعية العربية لعلم االجتامع ،ط 2000 ،2م) ،من ص.31 :15

( ((2حليم بركات ،املجتمع العريب املعارص :بحث يف تغري األحوال والعالقات( ،بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية ،ط2009 ،2م) ص.279
( ((2رشيد جرموين« ،مقرتب منهجي لدارسة الظاهرة الدينية عند الشباب منوذ ًجا» ،مجلة إضافات ،العدد ،35صيف .2016
( ((2وهــو البحــث الــذي قدمنــاه للمركــز العــريب لألبحــاث ودراســة السياســات مــن أجــل النــر يف ســنة  ،2017وقــد توصلنــا مبراجعــة لــه ،ونحــن
بصــدد اســتكاملها وتحيــن بعــض املعطيــات امليدانيــة .انظــر :رشــيد جرمــوين« ،الشــباب وتحــول القيــم ،»...رســالة دكتــوراه مــن جامعــة محمــد
الخامــس ،كليــة اآلداب والعلــوم اإلنســانية بالربــاط ،تحــت إرشاف :د .املختــار الهـراس ،ســنة ( ،2013يف طريقــه للنــر).

جدول رقم ( :)2أمناط التدين يف الخريطة الدينية بالعامل العريب-اإلسالمي (املغرب منوذ ًجا)
التدين املعتدل

التدين املتشدد

الل ُمسيس
التدين َّ

امل ُسيس (الحريك اإلسالموي)

التدين الجمعوي (الجامعي)

التدين الفردي

التدين املسامل

التدين املقاتل

ورغــم أهميــة هــذه الخطاطــة ،فإننــا مقتنعــون بأنهــا ال تُ ثِّــل كل الخريطــة التدينيــة يف املنطقــة
العربية-اإلســامية ،لكنهــا تُ ثِّــل أرضيــة للنقــاش مــع «الجامعــة العلميــة» يف أفــق تطويرهــا مــن
جديــد .ولعــل ســبب ذلــك ،هــو أنــه بحكــم التحــوالت الكبــرة التــي عرفهــا الحقــل الدينــي ،فــإن
هنــاك مفهو ًمــا جدي ـ ًدا بــرز يف الســاحة ،وهــو «اإلســام اللي ـرايل» حيــث إن أشــد الــدول العربيــة
«انغالقًــا» ومتاه ًيــا مــع األيدولوجيــة الســلفية املحافظــة ،كاململكــة العربيــة الســعودية ،عرفــت
بدورهــا بــروزًا لنمــط تدينــي جديــد –بحكــم عوامــل متعــددة ومتنوعــة ال يســمح املجــال بالتفصيــل
فيهــا -وهــو منــط ميكــن أن نجــازف بتســميته بـ(مــا بعد-وهــايب) ،يحــاول هــذا النمــط أن يتبنــى
أفــكا ًرا مثــل «اإلســام الليـرايل» ،مــع الحفــاظ عــى مخلفــات اإلســام الوهــايب ،ســاعيًا نحــو تحقيــق
مصالحــة مــع الحداثــة ومنتجاتهــا»(.((2
.جظاهرة التدين الفردي بوصفها مفهو ًما جديدً ا يف املشهد الديني باملنطقة:
إذا كانــت النــاذج التدينيــة الســابقة أصبحــت حــارضة –بشــكل أو بآخــر -يف املشــهد الدينــي
باملنطقــة بــل بالعــامل ككل ،وتســتحق كل هــذا التتبــع والدراســة ،فإننــا -لــدواع منهجيــة -ســنقترص
عــى مفهــوم التديــن الفــردي ،فــاذا نقصــد بــه؟
«إن مفهــوم التديــن الفــردي جــاء نتيجــة طبيعيــة للتحــوالت الكــرى التــي عرفهــا الحقــل الديني،
وهــو يعنــي أن الفرد/املســلم يصبــح مرج ًعــا لنفســه يف االســتمداد والتلقــي واملامرســة والتوجيــه
والســلوك والتمثــل .حيــث يســقط كل املرجيعــات والســلطة الدينيــة ،ســواء أكانــت تقليديــة
كاملســجد واألرسة والزاويــة ،أو حــركات اإلســام الســيايس ،أو غريهــا مــن املؤسســات الرســمية أو
غــر الرســمية التــي كانــت تنتــج وتُعيــد إنتــاج القيــم الدينيــة .وال شــك أن هــذا املفهــوم جــاء ليحـ ّـل
محـ َّـل التديــن الجامعــي املرتبــط بالــوالء لــأرسة وللقبيلــة ولألمــة وللجامعــة ،ومــا إىل ذلــك .ومــن
( ((2آصف بيات ،الحياة سياسة :كيف يغري بسطاء الناس الرشق األوسط ،ترجمة :أحمد زايد( ،القاهرة :املركز القومي للرتجمة.)2014 ،
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بــن مميـزات التديــن الفــردي أنــه يســتطيع أن ُي ِ
كل املؤثـرات
نشــئ منوذجــه التدينــي ،مبعــزل عــن ِّ
والحيثيــات والقواعــد واألع ـراف واملؤسســات ،التــي كانــت تــرط طبيعــة التديــن عـ َّـا ســبق»(.((3
ولعــل يف هــذا التعريــف مــا يتجــاوز التعريــف الــذي وظَّفــه الباحــث «هــاين عــواد» عندمــا
عوضــا عــن التديــن الفــردي قائـ ًـا« :إن التديــن الشــبايب مختلــف
فضــل مفهــوم «التديــن الشــبايب» ً
َّ
أيضــا عــن التديــن الفــردي كــا عرفــه التنويــر األورويب،
جذر ًّيــا عــن التديــن الشــعبي ،وهــو مختلــف ً
الــذي يــرى أن الديــن باألســاس هــو وعــي أخالقــي  Ethosيلزمــه وجــود حريــة أو عــدم قــر
يف اتخــاذ الخيــارات الدينيــة وينحــر يف الحيــز الخــاص ،فالتديــن الشــبايب منــط تديــن منتــر يف
الحيــز العــام ،ومنفلــت مــن قبضــة املؤسســات االجتامعيــة»( .((3صحيــح أن التديــن الفــردي الشــبايب
مختلــف عــن التديــن الشــعبي ،لكنــه ال يختلــف كثـ ًرا عــن مفهــوم التديــن الفــردي؛ ألن التعريــف
الفئــوي القائــم عــى أســاس تصنيــف ملتبــس وغــر واضــح يدخلنــا يف متاهــات إبســتيمولوجية
كثــرة ومتعــددة .فقــد ســبق لبورديــو أن قــال« :إن الشــباب ليــس ســوى كلمــة» وهــو مطــاط؛ إذ
يصعــب حــره ،وهــل نعتــر املحــددات العمريــة ،أم املحــددات السوســيواقتصادية ،أم املحــددات
السوســيوثقافية؟ ولهــذا فإننــا نــرى أن نســتعيض عنــه مبفهــوم واضــح وجامــع وهــو التديــن الفــردي.
ثان ًيــا :فالقــول بــأن التديــن الشــبايب يلزمــه الحريــة والتحــرر يف الفضاءيْــن العــام والخــاص،
وباملقابــل فــإن التديــن الفــردي ال يتوفَّــر عــى هــذه الــروط ،فهــو -يف اعتقادنــا -تحليــل تنقصــه
ـيي -يف
األدلــة والبحــث السوســيولوجي .فالواقــع أننــا نعيــش –رغــم أجــواء القــر واالنغــاق السياسـ ْ
أجــواء أو هوامــش مــن الحريــة ،الــيء الــذي يســمح بتوســيع فضــاءات التعبــر عــن الــذات وإبـراز
األنــا ،بــل أكــر مــن ذلــك ،مواجهــة حتــى أكــر الطابوهــات التــي كانــت مســكوت ًا عنهــا يف الحقــل
الدينــي ســابقًا .مــن ذلــك حريــة املعتقــد واملامرســات الدينيــة (كالتعبــر يف الفضــاء العــام عــن
عــدم قبــول صيــام رمضــان)( ،((3والحريــات الجنســية وتغيــر اإلرث يف النظــام اإلســامي ،وغريهــا مــن
القضايــا التــي أصبحــت قضايــا أساســية ضمــن عــدة قضايــا شــائكة تطالــب بهــا األجيــال الحاليــة
حكوماتهــم ودولهــم ومؤسســاتهم الدينيــة وغريهــا ،ســواء عــر الفضــاءات الرقميــة يف الشــبكات
( ((3رشيد جرموين« ،سوسيولوجيا التحوالت الدينية ،التدين الفردي منوذ ًجا» ،م.س.

https://bit.ly/3rR5GPD

( ((3هــاين عــواد« ،التديــن الشــبايب :منــط منفلــت عــن املؤسســة األيديولوجيــة» ،املركــز العــريب لألبحــاث ودراســة السياســات( ،الدوحــة:
أكتوبــر2011م) ،ص ( .21انظــر املوقــع اإللكــروين ،www.dohainstitute.org :تاريــخ االستشــارة.)17-01-2019:
( ((3انظــر تجربــة «حركــة البديــل للحريــات الفرديــة» املغربيــة وهــي جمعيــة تنــادي بالفصــل بيــن السياســية والديــن وبيــن العقائــد والحريــات وبيــن
الوحدة الثقافية والدينية والتعدد الثقافي والديني.)MALI-Mouvement Alternatif pour les libertés individuelles( .

االجتامعيــة أو عــر التعبــر عنهــا يف مؤسســات مدنيــة وإعالميــة أو مــا شــاكلها( .((3ومــن ثــ َّم
نســتخلص أن مفهــوم التديــن الفــردي يبقــى معـ ًرا عــن منــط التديــن الجديــد الــذي م َّيــز الســاحة
الدينيــة يف اآلونــة األخــرة .ورمبــا ال نحتــاج إىل مزيــد مــن التوضيــح ،لكــن يكفــي أن نســتلهم مــا
ورد يف دراســة أنرثوبولوجيــة كنديــة للباحثــة (جيغالديــن )2013 ،عندمــا اعتــرت أن فهــم مســألة
التحــول الــذي طــال الحقــل الدينــي يرجــع باألســاس إىل وجــود «أزمــة» إنتــاج وإعــادة إنتــاج القيــم
الدينيتــن .باملقابــل
الدينيــة يف األوســاط الغربيــة ،وتراجــع دور الكنائــس يف الرتبيــة والتنشــئة
ْ
تزايــدت التوجهــات الفردانيــة يف عمليــة بنــاء املعتقــدات واملســلكيات والتوجهــات واالختيــارات»(.((3
بعدمــا حاولنــا أن نقــدم تعري ًفــا ملفهــوم التديــن الفــردي ننتقــل للقســم الثــاين مــن الدراســة،
كل متتبــع للحقــل الدينــي :مــا هــي األســباب املبــارشة
لــي نجيــب عــن األســئلة التــي قــد يطرحهــا ُّ
وغــر املبــارشة لــروز ظاهــرة التديــن الفــردي؟ ومــا هــي العوامــل الخارجيــة والداخليــة ،أو بلغــة
(جــورج بالنــدي Exogènes et Endogènes ((3()1984 ،التــي تفاعلــت لتــرز هــذه الظاهــرة؟
ثالثًــا :العوامــل واألســباب التجاذبيــة لبــروز ظاهــرة التديــن
الفــردي

كــا أرشنــا ســابقًا ،فــإن ظاهــرة التديــن الفــردي مل تــأت مــن ف ـراغ ،بــل هــي بنــاء سوســيو-
أنرثوبولوجــي ،حيــث إنهــا تتأثــر مبجموعــة مــن اإلرشاطــات والســياقات املتعــددة واملتداخلــة
بعضــا منهــا .ألننــا عــى
واملتشــعبة ،والتــي ال ميكــن اإلملــام بهــا كليــة .ولهــذا ســنحاول أن نســتجيل ً
يقــن أن الظاهــرة الدينيــة -عمو ًمــا -تنفلــت مــن كل عمليــة قيــاس ودراســة ،مهــا حاولنــا أن
نوظِّــف كل التقنيــات واملخيــال السوســيولوجي .ومــن ثـ َّم ،ميكــن الحديــث عــن عاملـ ْـن( ((3متجاذبـ ْـن
وليــس عالقــة النتيجــة بالســببً ،
أول :فقــدان الثقــة يف املؤسســات الدينيــة الرســمية ،وثان ًيــا :الثــورة
الرتبويــة وتداعياتهــا عــى الحقــل املعــريف الدينــي ،عــر نــزع احتكارهــا مــن طــرف املؤسســات
الدينيــة الرســمية.
( ((3رشــيد جرمــوين ،الشــباب املغــريب وحريــة املعتقــد :جــدل القيــم الكونيــة والخصوصيــة» ،مجلــة ذوات ،العــدد الثــاين ،مؤسســة مؤمنــون بــا
حــدود.http://www.thewhatnews.net/post-page.php?post_alias، 2015 :
(34) Géraldine Mossière, « Converties à l’Islam, Parcours de femmes au Québec et en France », Les Presses de l’Université de
Montréal, 2013, Canada.
(35) Balandier- Georges, sens et puissance, les dynamiques sociales, Quadrige, PUF, Paris, 4°édition, 2004.
( ((3بــكل تأكيــد هنــاك العديــد مــن العوامــل التــي تفاعلــت لــي تــؤدي إىل بــروز ظاهــرة التديــن الفــردي ،لكننــا ألســباب فنيــة خاصــة بحجــم
الورقــة ،ســرجئ الحديــث عــن بقيــة العوامــل يف ورقــة أخــرى ،قــد تكــون عــى شــكل كتــاب.
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1.يف فرضية ضعف الثقة يف املؤسسات الدينية الرسمية (التدين الرسمي)
ميكــن القــول بــأن موجــات الربيــع العــريب قــد عملــت عــى إب ـراز هشاشــة الدولــة العربيــة،
وب َّينــت هــذه األحــداث أن هــذا الكيــان يتميــز بأربــع خصائــص ع َّجلــت بزوالــه أو بفقــدان الثقــة
أول :فقــدان الرشعيــة واملرشوعيــة يف النظــام الســيايس ،ثان ًيــا :هيمنــة الفســاد البنيــوي
فيــه ،وهــي ً
يف كل دواليــب الحكــم ،وثال ًثــا :غيــاب الفعاليــة واإلنجــاز ،وراب ًعــا :زعزعــة -إن مل نقــل فقــدان الثقــة-
املرشوعيــة الدينيــة .ورغــم أننــا لســنا معنيــن باســتجالء الخصائــص الثــاث األُ َول -وإن كانــت ذات
أهميــة يف التحليــل النســقي الــذي نتبنــاه -فإننــا ســنتوقف عنــد ملمــح بــارز م َّيــز طبيعــة املؤسســة
الرســمية يف تعاطيهــا مــع الحامــل الدينــي ،مــع إبــراز تأثــره يف بــروز ظاهــرة التديــن الفــردي.
فيكــف ميكــن توضيــح ذلــك؟
لفهــم مســتوى الثقــة يف املؤسســة الدينيــة الرســمية ،يكفــي أن نقــف عنــد «طقــس صــاة
الجمعــة» وكيــف تحــ َّول هــذا الطقــس مــن مامرســة عاديــة وروتينيــة إىل طقــس للتعبــر عــن
أيضــا .بيــد أن هنــاك بعــض التجــارب
االحتجــاج والغضــب يف مرحلــة «الربيــع العــريب» وفيــا بعــده ً
املغــرب تحديــ ًدا -يف املنطقــة مل تذهــب يف املنحــى نفســه ،مــا جعلنــا نتســاءل :كيــف أمكــنللفاعــل الرســمي احتــواء هــذا الطقــس؟ ومــا هــي اآلليــات الدينيــة التــي وظفهــا للحيلولــة دون
تحولــه لطقــس لالحتجــاج؟
باالســتناد إىل نتائــج البحــث املشــار إليــه ســابقًا ،ميكــن القــول بــأن الهــدف هــو الكشــف
وأيضــا نــوع التمثُّــات التــي يحملونهــا عــن
عــن وتــرة املداومــة عــى هــذا الطقــس (الجمعــي)ً ،
خطبــة الجمعــة ،ودورهــا يف حياتهــم الخاصــة والعامــة .ونحــن نعتــر أن هــذا الطقــس مل يحـ َظ بعــد
(((3
بالدراســة املســتفيضة ،فاملــؤرشات الرقميــة ت ُشــر إىل اســتفادة أكــر مــن اثنــي عــر مليــون ُمصـ ٍّـل
يــرددون عــى صــاة الجمعــة يف ربــوع اململكــة .وهــو رقــم ضخــم يضاهــي -بــل يفــوق بكثــر -عــدد
الذيــن تســتوعبهم املدرســة العموميــة املغربيــة بــكل مكوناتهــا ومســتوياتها .وهــذا يُشــر إىل الــدور
وأيضــا ملكانــة الخطيــب والخطبــة يف الحيــاة الدينيــة عنــد
املحــوري والحيــوي لطقــس الجمعــةً ،
املجتمعــات املســلمة.
ورغــم هــذا العــدد الهائــل الــذي يســتفيد مــن هــذا الطقــس ،فلــم يــدرس أحــد هــذا املوضــوع
دراســة تامــة بشــكل مســتقل ،فقــط هنــاك بعــض الدراســات التــي ال ترقــى ملقومــات البحــث
( ((3يف الواقــع ،ميكــن النظــر إىل هــذا الرقــم وغــره بنــوع مــن الحيطــة والحــذر ،نظـرا لغيــاب معطيــات علميــة مدققــة ،فالغالــب أن مصدرهــا مــن
وزارة الداخليــة التــي تعتمــد عــى األرقــام التقديريــة التــي يجمعهــا أعــوان الســلطة (املقدمــون) ،ومــن ثـ َّم فقـراءة هــذا املــؤرش تبقــى نســبية.

السوســيولوجي( .((3وتــأيت دعوتنــا لاللتفــات لنوعيــة هــذه الدراســات؛ نظ ـ ًرا لكــون الربيــع العــريب
كشــف عــن املكانــة االسـراتيجية لصــاة الجمعــة يف بعــض دول العــامل العــريب .يف هــذا الصــدد يقــول
الباحــث «خليــل عنــاين»« :فقــد كانــت املســاجد املرصية-كــا هــي الحــال اآلن يف ســوريا ،ومــن قبــل
يف اليمــن -أماكــن تنظيميــة وتعبويــة لعـرات اآلالف مــن الســاخطني والغاضبــن؛ مــن أجــل التجمــع
والتظاهــر ضــد النظــام املــري .ومــا زلنــا نذكــر يــوم «جمعــة الغضــب» يف  28ينايــر 2011م الــذي
كان «عنــق الزجاجــة» يف الثــورة املرصيــة .وقــد كان ذكاء «شــباب الثــورة» املرصيــة ووعيهــم فائقـ ْـن،
حــن ربطــوا رمز ًّيــا بــن التظاهر-وهــو هنــا فعــل ســيايس محــض -وصــاة الجمعــة ،وهــي طقــس
وواجــب دينــي محــض .وقــد كان هــذا الربــط املدهــش ســب ًبا قو ًّيــا يف تعبئــة وحشــد عـرات اآلالف
مــن املصلــن الذيــن مل ميارســوا السياســية يو ًمــا ،ومل يخرجــوا مــن قبــل يف أي تظاهــرة سياســية .ومل
يكــن لجــوء شــباب الثــورة يف مــر إىل هــذا التكتيــك -اســتخدام املســجد يف التظاهــر -إال إلدراكهــم
العميــق لرمزيتــه ،وإمكانيتــه التعبويــة الهائلــة يف حشــد الكتلــة الصامتــة مــن املرصيــن»(.((3
يظهــر -إذن -مــن هــذا التحليــل أن خطبــة الجمعــة -عــى األقــل يف الــدول التــي عرفــت زخـ ًـا
قويًّــا للثــورات الشــعبية -مل تعــد كــا كانــت مــن قبــل ،فخطبــة ينــام فيهــا املصلــون ويؤدونهــا بــدون
أيــة معــانٍّ ،أو هــي -يف أحســن األحــوال -عبــارة عــن طقــس روتينــي متكــرر .بــل أصبحــت فضــاء
عا ًّمــا لتثويــر الجامهــر .فهــل يعــرف املغــرب نفــس التحــول الــذي شــهدته خطبــة الجمعــة يف هــذه
الــدول؟ ال نســتطيع تقديــم جــواب عــن املوضــوع ،لكننــا ســنحاول أن نقــف عنــد بعــض املحطــات
التاريخيــة التــي أطَّــرت نظــرة الفاعــل الرســمي لخطبــة الجمعــة ،ولــأدوار املوكولــة لهــا يف ظــل
الهيمنــة التــي ميارســها عــى هــذا الحقــل.
بالنظــر لالس ـراتيجية املرنــة للمخــزون الدينــي( ،((4وقدرتــه عــى اســتباق املشــكالت يف الحقــل
( ((3عندمــا نتحــدث عــن دراســة سوســيولوجية شــاملة ،فذلــك يعنــي تكثيــف البحــث واالســتقصاء وجمــع املعطيــات يف منطقــة معينــة ،وتتبــع
مســارات الخطبــاء وكيفيــة تنصيبهــم ألداء الخطبــة ،ودراســة املــن الــذي يرصفــون عــى مــدار الســنة ،وكيــف يتــم الربــط بــن التحديــات التــي
تواجــه املجتمــع ،والحفــاط عــى -مورفولوجيــة خطبــة الجمعــة ،ومــا هــو التأثــر الــذي متارســه عــى مســتمعيها؟ أو ملــاذا ليــس هنــاك تأثــر
معــن؟ وكيــف ميكــن قيــاس هــذه التأثـرات ،ســواء بشــكل مبــارش أم عــر األثــر؟ وعــى كل حــال نأمــل أن يتــم التقــاط هــذه املقدمــات األوليــة
ملحاولــة استكشــاف سوســيولوجيا خطــب الجمعــة باملغــرب.
( ((3خليــل عنــاين« ،دور الديــن يف (املجــال العــام) يف مــر بعــد ثــورة  25ينايــر» ،منشــورات املركــز العــريب لألبحــاث ودراســة السياســات( ،الدوحــة:
مــارس 2012م) ،ص ( .8 ،7تاريــخ االستشــارة1 :أبريــل2012 ،م).
ً
خصوصــا بعــد الثــورة اإليرانيــة فــي ســنة  ،1979فــي عهــد الراحــل
( ((4نقصــد بهــذه العبــارة ،مــا يقــوم بــه الفاعــل الرســمي فــي تأطيــره للحقــل الدينــي،
امللــك الحســن الثانــي ،وبعــده فــي عهــد امللــك محمــد الســادس ،عقــب أحــداث  16مايــو  ،2003والتــي كســرت مقولــة االســتثناء املغربــي،
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نموجا)
في دينامية التحوالت الدينية (ظاهرة التد ٌّين الفردي
ً

الدينــي ،فقــد تفطَّــن امللــك الحســن الثــاين بعــد الثــورة اإليرانيــة ،وعمــد إىل إلغــاء يــوم الجمعــة
بــدل مــن
خصوصــا باملــدارس -واإلبقــاء عــى صيغــة يومــي الســبت واألحــدً ،كعطلــة رســمية
ً
الصيغــة املعمــول بهــا يف الكثــر مــن الــدول العربيــة :الخميــس والجمعــة .ولعــل يف هــذا اإلج ـراء
مــا يكفــي لكبــح أي نــزوع نحــو اســتغالل الظــرف األســبوعي لتجمــع ع ـرات بــل آالف املصلــن،
لتحريضهــم عــى التظاهــر ،أو أي شــكل مــن أشــكال االحتجــاح .ومــن جهــة أخــرى ،سـتُع َّزز املراقبــة
عــى املســاجد خــال خطــب الجمعــة ،ففــي «ســنة 1984م ُعـ ِّـن  60رجــل ســلطة برتبــة قائــد تلقــوا
تكوي ًنــا دين ًّيــا أمن ًّيــا وقــد ألحقــوا باملجالــس العلميــة للتنســيق بينهــا وبــن العــال .وقــد خاطبهــم
آنــذاك امللــك الحســن الثــاين قائـ ًـا:
«فمــن اآلن ال أريــد أن أســمع أن خطبــة خرجــت عــن إطارهــا يف أي مســجد مــن مســاجد
اململكــة ،أو أن مشــعوذين صلــوا جامعــة دون جامعــة ،...فعليكــم أن تؤطِّــروا املســاجد بخطبائهــا
وأمئتهــا وكل مــن يعمــل فيهــا ..وإذا قــال املجلــس العلمــي إن هنــاك بدعــة مــن البــدع ترجعــون
ـم الســلطة القضائيــة مــن بعــد
إىل العامــل ،والعامــل يعمــل الواجــب إذ ذاك بســلطته التنفيذيــة ثـ َّ
إن اقتــى الحــال ..فنطاقكــم هــو العبــادة ،العبــادات مبــا جــاء يف كتــاب اللــه ومــا جــاء تفسـ ًرا يف
ســنته ووحــدة املذهــب»(.((4
لكــن ذلــك مل مينــع مــن وقــوع بعــض الحــاالت التــي بــادرت بهــا الحــركات الدعويــة واإلســامية،
التــي كانــت تتخــذ مناســبة الخطبــة األســبوعية للتنديــد بالعــدوان اإلرسائيــي عــى األرايض
الفلســطينية ،أو العــدوان عــى العـراق .وأخـ ًرا ،بدأنــا نالحــظ كيــف أن الفاعــل الســلفي قــد عمــل
عــى اســتغالل هــذه املناســبة -أي خطبــة الجمعــة -للتظاهــر والتنديــد بقانــون اإلرهــاب واملطالبــة
بإطــاق معتقليــه( .((4ولكــن يجــدر بنــا قبــل املُــي يف تحليــل املــن الكَيفــي أن نتوقــف قليـ ًـا عنــد
النتائــج الكميــة التــي أســفرت عنهــا آليــة االســتامرة.

=

ً
نموذجــا ،مجلــة إضافــات،
للمزيــد حــول خطــة اإلصــاح الدينــي انظــر :رشــيد جرمونــي :سوســيولوجيا التحــوالت الدينيــة :الفاعــل الصوفــي
العــددان( ،29-30 :بيــروت :مركــز دراســات الوحــدة العربيــة :أبريل/نيســان 2015م) ،ص .108-127

( ((4عمر الشرقاوي« ،امللك والدين :في عقلنة الحياة الدينية» ،املجلة املغربية للسياسات العمومية ،العدد ،5صيف  ،2010ص.121
( ((4مــع الحـراك العــريب املتمــوج عمــل الفاعــل الســلفي عــى تنظيــم احتجاجــات ســلمية والتظاهــر أمــام بعــض املســاجد عقــب صــاة الجمعــة،
وذلــك للتعبــر عــن معاناتــه مــن تداعيــات أحــداث  16مايــو  ،2003و والتنديــد باالعتقــاالت التــي طالــت مجموعــة مــن أعضائــه.

الشكل رقم ( :((4()1أداء صالة الجمعة حسب متغري املستوى الدرايس%

باملقابــل ،نجــد أن هنــاك متثُّــات ســلبية تجــاه هــذا الطقــس؛ بســبب اقتصارهــا عــى األدوار الرتبويــة لخطبــة
الجمعــة يف التوجيــه واالهتــام بالتعاليــم الدينيــة التعبديــة وامل ُعامالتيــة ،دون أي اهتــام بالقضايــا السياســية
والتث ِقيفيَّــة والرتبويــة يف أبعادهــا الشــمولية .ولعــل َمــرد ذلــك يرجــع إىل شــدة املراقبــة التــي تُ َــارس عــى
الخطبــاء مــن طــرف وزارة الداخليــة بتعــاون مــع املجالــس العلميــة املحليــة .وأيضً ــا بســبب وجــود مجموعــة مــن
الخطبــاء الذيــن ينتمــون لألجيــال الســابقة ،ومل يســتطيعوا أن ينفتحــوا عــى العلــوم الجديــدة كالعلــوم اإلنســانية،
ومــن ثـ َّم بَ ِق َيــت خطبهــم غارقــة يف نــوع مــن التقليــد واالجـرار ملــا ســبق(.((4

ومــن جهــة أخــرى ،فــإن مناســبة صــاة الجمعــة يف املغــرب -ومنطقــة الدراســة تحديــ ًدا -ال
ـال
ت ُشـكِّل مــا ميكــن أن نســيمه -بلغــة هابرمــاس" -بالفضــاء العمومــي" ،الــذي ميكــن أن يُشـكِّل مجـ ً
للتناظــر والتــداول يف القضايــا املجتمعيــة .وذلــك بالنظــر لغيــاب أجــواء الحريــة يف املجتمــع ،ونظـ ًرا
لتضخــم ثقافــة الطاعــة عــى حســاب ثقافــة التحــرر والحريــة .ولعــل املســتفيد الوحيــد مــن هــذه
طقســا روتينيًّــا
الوضعيــة هــو الفاعــل الرســمي ،الــذي عمــل عــى "تدجــن" خطــب الجمعــة وجعلهــا ً
ال حيــاة فيــه.
مــا ميكــن اســتخالصه مــن نتائــج الدراســة ومــن املتابعــات البعديــة أن هنــاك مواقــف معارضــة
خصوصــا مــن لــدن فئــة الشــباب ،التــي يعتــرون فيهــا أن الفاعــل الدينــي الرســمي
لهــذه الهيمنــة
ً
يعمــل عــى فــرض هيمنتــه واحتــكار الحقــل الرمزي/الدينــي .ولعــل ذلــك مــا يدفــع إىل القــول إن
هــذا االحتــكار للحقــل الدينــي ليــس يف أفــق تثويــر قيــم املجتمــع ،بقــدر مــا يعمــل عــى الحفــاظ
عــى الوضــع القائــم أو مــا يســمى بـ"اســتاتيكو"  . Statu quoوعــى كل حــال ،تبقــى هــذه النتائــج
( ((4املصدر :نتائج البحث امليداين.
( ((4حصــل ذات مــرة وأنــا يف املســجد ألداء صــاة الجمعــة إذ باإلمــام يتحــدث عــن اإلنجــازات التــي تحققــت يف عهــد امللــك محمــد الســادس منــذ
اعتالئــه العــرش ،وقــد نــي الخطيــب يف معــرض حديثــه أنــه بــدأ يتحــدث عــن امللــك الحســن الثــاين بشــكل ال واعٍ ،مــا مل ينتبــه إليــه إال يف
ختــام خطبتــه ،وقــد أيقنــت أن الخطيــب مــا زال مشــدودًا للفــرة الحســنية رغــم مــرور أكــر مــن عقــد مــن الزمــن عــى وفاتــه.
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ِج ـ ّد معــرة عــن طبيعــة التمثُّــات التــي يختزنهــا شــباب منطقــة الدراســة حــول نظرتهــم للفاعــل
الرســمي ،ومــدى تَثْ ِمينهــم أو رفضهــم للتدبــر العمومــي للحقــل الدينــي .عــاوة عــى مــا ســبق ،فــإن
أهــم خالصــة ميكــن التوقــف عندهــا هــي أن بــروز ظاهــرة التديــن الفــردي ليســت ســوى تعبــر عن
احتجــاج عــى التدبــر الدينــي مــن طــرف املؤسســة الرســمية ،وأنهــا عنــوان يــدل عــى تحــوالت
عميقــة يعرفهــا الحقــل الدينــي باملغــرب وبقيــة املنطقــة العربية-اإلســامية.
 -2الثورة الرتبوية وتداعياتها عىل الحقل املعريف الديني
إن معضلــة املعرفــة الدينية-التــي تتســم بطابعهــا املركــب واملتداخــل مــع مجموعة مــن الفاعلني،
والرهانــات والرهانــات املضــادة -قــد أفــرزت مجموعــة مــن التداعيــات ،ليــس أبرزهــا ســوى ظهــور
حــركات اإلســام الســيايس بديـ ًـا عــن «العجــز» الــذي وقعــت فيــه املؤسســات الرســمية والدوليــة
عندمــا عجــزت عــن تأطــر املجتمــع ،وبشــكل خــاص الفئــة الشــابة منــه ،يف مســألة حيويــة وهــي
املعرفــة الدينيــة ،بــل إن ذلــك تفاعــل مــع عوامــل أخــرى ،كالثــورة اإلعالميــة والتكنولوجيــة ،مــا
ولَّــد إشــكاالت ال تقــل عــن ســابقاتها ،ولعــل مــن أهمهــا :تشــظي املعرفــة الدينيــة ،بحيــث أصبحنــا
أمــام عــدة مخاطبــن وعــدة فاعلــن ،وعــدة متدخلــن يف هــذا الحقــل .مــا أدى -وســيؤدي -إىل
مزيــد مــن تعقيــد اإلشــكالية ،وإىل ظهــور أشــكال ثقافيــة هامشــية ومتنوعــة ومفكَّكــة ومتشــعبة
جــدًّ ا .ولإلشــارة فقــد ســبق للباحثـ ْـن يف سوســيولوجيا الديــن :أكوافيفــا ،وباتــي ،أن تح َّدثــا عــن
هــذه املوجــة مؤكديــن« :لقــد انج ـ َّر عــن التشــكيك يف وحــدة املصــادر التأصيليــة للمعرفــة ،تولُّــد
تعــدد يف الــرؤى واختــاف يف الحقــل الدينــي ،التــي تُ ْر ِج َمــت يف تشــظي األخــاق الجامعيــة ،حتــى
بــات كل فــرد يحــاول بناءهــا عــى هــواه ،مــن خــال توظيــف مصــادر معرفيــة مختلفــة ،متتــد مــن
كنيســة االنتــاء فوســائل االعــام ،إىل خطــاب رجــل الديــن والقـراءات الخاصــة .وبالتــايل تنامــى -من
جانــب -يف املجتمعــات الصناعيــة املتطــورة عــد ُد األفـراد الذيــن يفــرون العــامل الــذي َي ْح َيــون فيه،
ويفــرون حياتهــم الخاصــة دون الرجــوع إىل تأويــات دينيــة ســائدة وخارجيــة ،محدديــن بذلــك
الشــكل تراج ًعــا هائـ ًـا يف املعرفــة الدينيــة الشــائعة .ومــن جانــب آخــر تعمقــت ال ُه ـ َّوة بــن مــن
يعــرف -بشــكل تخصــي -محتويــات ونصــوص ديــن محــدد ،ومجمــل املؤمنــن العاديــن»( .((4وقــد
كان مــن بــن أســباب هــذه التحــوالت يف املعرفــة الدينيــة ،عــدة عوامــل لعــل مــن بينهــا« :غيــاب
املعايــر امل ُ ْسـتَدمجة مــن طــرف الشــباب واألجيــال الجديــدة ،جـ َّراء تراجــع األدوار الرتبويــة لــأرسة.
وثان ًيــا :عــدم قــدرة املدرســة العموميــة عــى تقديــم تنشــئة دينيــة متوازنــة ومطابقــة ،وثال ًثــا :تراجــع
( ((4ســابينو أكوافيفــا ،إنــزو باتــي ،علــم االجتــاع الدينــي اإلشــكاالت والســياقات ،ترجمــة :عــز الديــن عنايــة( ،اإلمــارات العربيــة املتحــدة ،هيئــة
أبــو ظبــي للثقافــة والـراث (كلمــة)2011 ،م» ،ص.115

املجتمــع ككل يف إمــداد األجيــال الجديــدة برتبيــة دينيــة معــارصة»( .((4وال شــك أن هــذه األزمــة
املعرفيــة خلقــت وســتخلق وض ًعــا متشــابكًا ومعق ـ ًدا يف اآلن نفســه .وهــو املُتمثِّــل يف فتــح املجــال
لــروز العديــد مــن التحــوالت واملظاهــر ،لعــل مــن بينهــا بــروز عقلنــة وترشــيد للمعرفــة الدينيــة،
مــا فتــح املجــال واس ـ ًعا أمــام انتشــار ظاهــرة التديــن الفــردي عــر بوابــة الدعــاة الجــدد .وثان ًيــا:
وهــو األهــم -نــزع القداســة عــن املؤسســات الدينيــة الرســمية وحــركات اإلســام الســيايس ،واألرسةواملســجد وكل أشــكال التتنظيــات الدينيــة والرتبويــة التــي تعمــل عــى إنتــاج وإعــادة إنتــاج
القيــم الدينيــة .ولــي نُـ ْـرِز هــذه الفكــرة ،فــإن النتائــج التــي حملتهــا الدراســة تُبــن ذلــك بوضــوح.
الشكل رقم ( :((4()2مصدر املعرفة الثالث حسب متغري املستوى الدرايس

يتضــح مــن الشــكل أعــاه أن أغلبيــة الشــباب يســتمدون معرفتهــم مــن مصــادر غــر تقليديــة
(األصدقــاء ثــم الكتــب واإلنرتنــت) .مــن جهــة أخــرى ،عندمــا نُ ْع ِمــل القــراءة باملتغــرات تظهــر
مجموعــة مــن الفــروق .فبحســب الشــكل نفســه ،يتضــح أن الفئــة التــي تســتلهم معرفتهــا الدينيــة
مــن األصدقــاء هــي فئــة غــر متعلمــة بنســبة ( .)%23.9بينــا عنــد فئــة التعليــم العــايل نجــد الكتــب
بنســبة ( )%21.1وهــي نســبة دالــة باعتبــار أن هــذه الفئــة قــد حققــت مــن االقتــدار املعــريف مــا
يجعلهــا ت ُشــكل معرفتهــا الدينيــة مــن خــال مصادرهــا الخاصــة بــدون وســاطة تُذْكــر.
(46) Farhad Khosrokhavar, «le nouveau jihad en occident», collection, «le Monde comme il va», drigée par Michel Wieviorka,
Editions, Robert Laffont, Paris, 2018,p.p: 285-286.
( ((4املصدر نفسه.
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ـزول
وعليــه ،ميكــن القــول -بنــوع مــن النســبية -إن الحقــل املعــريف الدينــي مل يكــن ليبقــى معـ ً
عــن مختلــف التحــوالت القويــة التــي وقعــت يف مجموعــة مــن الحقــول .حيــث إن االنفتــاح والتعدد
والغنــى الــذي أصبحــت ت ُـ َر َّوج بــه املعــارف والــرؤى والقيــم الدينيــة عــر مختلــف الوســائط ،ســيؤدي
إىل حــدوث نــوع مــن التشــظي املعــريف ،وسـيُعقِّد مهمــة كل املتدخلــن والفاعلــن يف محاولــة تقديــم
أجوبــة عــن هــذا التحــول الرسيــع واملتقلــب .وقــد زاد مــن حجــم الصعوبــة التدفــق اإلعالمــي عــر
الفضائيــات والشــبكة العنكبوتبــة اللَّتــن خلقتــا جيـ ًـا جديــدً ا مــن أشــكال ســبل ترويــج املعرفــة
الدينيــة ،ومخاطبــن عومليــن ومضامــن عابــرة للقــارات واملجتمعــات والخصوصيــات ،مــا بــدأ يطرح
معــه مفهــوم «األمــن املعــريف الدينــي» عــى غ ـرار «األمــن الروحــي» .وحتــى ال نكــون مجازفــن
تجــاه هــذه املعضلــة ،فــإن ذلــك ال مينــع مــن معاينــة تحــوالت كثــرة خلقتهــا هــذه الطفــرة اإلعالمية
والتكنولوجيــة يف مجــال املعرفــة الدينيــة ،ليــس أقلهــا إزاحــة الهيمنــة واالحتــكار عــى إنتــاج وإعــادة
إنتــاج املعرفــة الدينيــة .وهــو مــا ســنتعرف عليــه يف العنــر األخــر يف هــذه الورقــة.
رابعا :تجليات ظاهرة التدين الفردي ومظاهرها
ً
منوذجا
َ 1.سلْ َعنة التدين ،التدين الفردي
ً

لعــل مــن بــن املالمــح الكــرى التــي بــرزت يف طبيعــة التديــن باملنطقــة ،هــو بــروز النزعــة
االســتهالكية الدينيــة ،وذلــك مــن خــال التخــي عــن كل املرجعيــات الكــرى ،والنظــرة الشــمولية
يف التغيــر والتأثــر ،وتبنــي «مقاربــة تقنوقراطيــة خاليــة مــن كل أيدولوجيــا ،وذلــك جـ َّراء الســيولة
الكــرى للمفاهيــم العومليــة ،مثــل «الرباغامتيــة» ،و«الحقيقــي هــو املفيــد» ،و«البقــاء لألصلــح»،
و«مــا ينفــع النــاس هــو األقــوى» .وكل ذلــك جــرى بشــكل ال وا ٍع يف مخيــال العقــل العريب-املســلم
ووجدانــه .لكــن أهــم تجـ ٍّـل لــكل مــا ســبق ،ســيظهر يف ما ســيوفره الســوق االقتصــادي مــن إمكانيات
هائلــة لتســويق املنتجــات الثقافيــة والرمزيــة -مبــا فيهــا الديــن -عــر مدخــل اإلعــام الدينــي ،يف
بيئــات متعــددة ومختلفــة ومتشــابكة ومعقــدة يف أحايــن أخــرى .هكــذا ســيجري تكييــف «العــرض
الدينــي مــع التوقعــات الحقيقيــة أو املحتملــة لجمهــور مســتهدف بدقــة» ،بــدل الخطــاب املرتكــز
عــى الينبغيــات واملطلقــات واليوتوبيــات التــي قــد تتحقــق أو ال تتحقــق .إذ الجمهــور يريــد الجاهــز
واآلين واملســتظرف ،بــدل انتظــار الــذي يــأيت أو قــد ال يــأيت .ومــن خــال هذا التغــر يف الحقــل الديني،
ســيتحول الجمهــور الدينــي الواســع مــن ُمعتنــق أليدولوجيــات مثاليــة وماهويــة إىل مســتهلك يطلب
مــا يحتاجــه يف معيشــه اليومــي .حيــث اســتهالك الفتــوى بــكل حريــة دون الرجــوع إىل أهــل «الحــل
أيضــا
والعقــد» ،وحيــث ينتعــش خطــاب التســهيل والرتخيــص بــدل التشــدد والح ِّديــة ،وســيحل ً

خطــاب مــا ينفــع النــاس ،بــدل لغــة الحــال والحـرام .بيــد أن أهــم تحــول طــرأ مــع موجــة «تســويق
التديــن» ،هــو مــا عـ َّـر عنــه الباحــث «باتريــك هاينــي» بـ«التفكــر يف اإلســام كمنتــج موجــه إىل
مســتهلكني» ،انطالقًــا مــن مقولــة تأطرييــة مهمــة جـ ًّدا« :ال يجــب أن نَنشُ ــد الفضائــل املطلقــة مــن
منطلقــات دينيــة ،ولكــن عــر بيعهــا مــن خــال فاعليتهــا االجتامعيــة»(.((4
وميكــن أن نســتنتج مــن هــذا التحليــل أن الحامــل الدينــي أصبــح «ســلعة» تُوظَّــف يف ســوق
االقتصــاد و«املاركتينــج» ،عــر مقــاوالت تُن ِتــج خطابًــا اقتصاديًّــا بلغــة دينيــة؛ لتضمــن لســلعها الــرواج
والذيــوع ،يف عــامل أصبــح يلهــث وراء مــا يُلبــي «رغبتــه» العارمــة يف تحقيــق «طهــارة» دينيــة ،وإن
كان ميارســها يف ســياق اقتصــادي محــض .ولعــل مــا تتحــدث عنــه األرقــام املهولــة مــن إقبــال عــى
العمــرة أو عــى منتوجــات دينيــة -ســواء ماديــة أو رمزيــة يف الســنوات األخــرة -يُد ِّعــم مــا ندعيــه
مــن توجهــات جديــدة .يقــول «أوليفــي روا»« :يف الوقــت نفســه ،فــإن عمليــة عــادة التملــك الفــردي
للمقــدس ،هــي -عــى العمــوم -عمليــة يف العمــق أرثوذوكســية :إنهــا تعمــل عــى اســرجاع الديــن،
يعنــي التقليــد املضبــوط واملقــدس مــن طــرف األســاف ،رشيطــة ربــط الصلــة مــع مرحلــة التأســيس،
أي مجتمــع الرســول .هنــا مــن دون شــك تنفصــل األشــكال املتفــردة يف التديــن اإلســامي املعــارص
عــن التخفيــف مــن حــدة الديــن ،وعــن الفــرق بــن املقــدس والديــن بالنســبة للمســيحية .هكــذا،
فالنقــاش يقــوم يف الغالــب عــى ترصيــص ســور قرآنيــة وأحاديــث نبويــة والعمــل عــى تأويلهــا يف
االتجــاه الــذي نفضلــه ،يتعلــق األمــر مبنحيـ ْـن :منحــى ليب ـرايل يــرر الدعــوة إىل العيــش يف ســام،
ورضورة التعــاون مــع غــر املســلمني ،ويعمــل عــى إلغــاء العنــارص األكــر إشــكالية يف التعاليــم
الســكر ومل ُيحــرم الكحــول)،
القرآنيــة ،عــن طريــق اللجــوء إىل تأويــات ُم َع ْقلَنــة (لقــد ح ـ َّرم اللــه ُّ
روحانيــة أو براغامتيــة»(.((4
العامليي:
2.ظاهرة التدين الفردي وبروز مو َج َتي التعصب واإلرهاب
ْ
باملقابــل ،نجــد أن هــذه املوجــة الجديــدة التــي بــرزت بشــكل قــوي مــع اإلعــام الدينــي ،قــد
ش ـكَّلت فرصــة لــروز توجهــات راديكاليــة متيــل نحــو التعصــب والعنــف واإلرهــاب ،باســم الديــن
تــارة وباســم التعبــر عــن الــذات تــارة أخــرى ،وباســم التفــوق الدينــي يف العديــد مــن املناســبات ،أو
باســم األفــكار املتطرفــة التــي تلتصــق بذهــن الشــباب ووجدانهــم ،وذلــك ملــا يغذيــه هــذا الخطــاب
( ((4رشيد جرموين ،قراءة يف كتاب «باتريك هايني» ،مؤسسة مؤمنون بال حدود ،مايو2016/م.
( ((4أوليفييه روا ،اإلسالم املعومل ،ترجمة :عزيز لزرق( ،الرباط :مركز طارق بن زياد ،الرباط2004 ،م) ،ص.83
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نموجا)
في دينامية التحوالت الدينية (ظاهرة التد ٌّين الفردي
ً

عــر الوســيط اإلعالمــي تحديـ ًدا مــن خطــاب هويــايت عزيــز عــى النفــس وأثــر عندهــا ،ومــا يلقيــه
يف «املســتهلك» مــن صــور ومنــاذج تحـ ّن ملـ ٍ
ـاض يوتــويب حــامل.
هــذا املعطــى يرشحــه جي ـ ًدا «روا» قائـ ًـا« :ومنحــى آخــر ميثلــه األصوليــون الذيــن يبالغــون يف
تصورهــم للرســالة الدينيــة (جاعلــن مــن الجهــاد فريضــة شــخصية) .هكــذا فاألصوليــون الجــدد
يعتــرون أن النــص مقــدس ،إذ يحولونــه إىل مجــرد تقنــن ،ومــا دام يتــم تفريغــه مــن أيــة مرجعيــة
متعلقــة مبجتمــع ملمــوس ،فإنــه يصبــح صال ًحــا لــكل مجتمــع»(.((5
وهــذا ال يعنــي فقــط أن مســألة التطــرف أو العنــف مرتبطــة بالديــن ،بــل إنهــا مرتبطة بســياقات
محايثــة أخــرى ،كمســألة تلقــي املعرفــة الدينيــة وآليــات االســتمداد والتــداول .حيــث إن أمنــاط
التديــن الحاليــة -كــا نعلــم -تتميــز بكونهــا تعمــل عــى فصــل الديــن عــن الثقافــة املحليــة التــي
يعيــش فيهــا هــؤالء املتحولــون الدينيــون ،وهــو مــا يجعلهــم أســري ق ـراءات غــر ســياقية لبعــض
األحــكام الدينيــة :كالتكفــر أو الجهــاد أو الرشعيــة أو املواطنــة أو غريهــا .ولهــذا يقــع كثــر مــن
هــؤالء يف شــباك الحــركات اإلرهابيــة ،ظ ًّنــا منهــم أنهــم يســتجيبون للديــن الحقيقــي .وميكــن أن
نقــرب مــن تداعيــات بعــض أشــكال التديــن التــي بــرزت يف الســياق األورويب ،باســتحضار مــا ذكــره
الباحــث املتخصــص يف الحــركات اإلســامية (أوليفــي روا) للحديــث عــن موجــة مــا بعــد حداثيــة يف
طريقــة متثُّــل هــؤالء للديــن .وقــد ال حــظ الباحــث نفســه كيــف أن عــزل الثقافــة عــن الديــن يــؤدي
إىل منزلقــات كثــرة ،ليــس آخرهــا ســوى إســقاط التجربــة التاريخيــة لإلســام عــى أحــداث ووقائــع
وبيئــات ،غــر متطابقــة مــع الديــن نفســه .يقــول (روا« :)2017 ،مثــة ســرورة معــارصة لتطــرف
أصــويل يف األديــان ،مردهــا إىل تقهقــر الهويــة الثقافيــة والقطيعــة بــن األجيــال ،والعوملــة أو التحــول
الدينــي (اإلســام) ،والعــودة الفرديــة إىل املامرســات الدينية-ميكــن أن تتقاطــع وتتجــاور» .ويخلــص
«روا» إىل أن «التطــرف العنيــف ليــس نتيجــة التطــرف الدينــي» ،وإن اقتبــس منــه -يف معظــم
األحيــان -الطــرق والنــاذج ،ولهــذا أســميه «أســلمة التطــرف» .ومــن خــال هــذه النتيجــة التــي
توصــل إليهــا الباحــث «أوليفــي روا» أو غــره مــن الباحثــن املتخصصــن يف الظاهــرة الدينيــة ،ميكــن
القــول إن نــزع القداســة عــن املؤسســات الدينيــة وباقــي املؤسســات الوســيطية األخــرى ،كحــركات
اإلســام الســيايس أو املؤسســات التقليديــة يف املجتمعــات املســلمة أو غريهــا مــن املجتمعــات ،فســح
املجــال لــروز أمنــاط مــن التديــن املنفلــت مــن كل أُطــر مرجعيــة محــددة ،ولعــل مــن أبــرز أمناطهــا
ظاهــرة «التديــن الفــردي».
( ((5روا« ،اإلسالم املعومل» ،م.س ،ص.83

خامسا :خالصات واستنتاجات وآفاق للتحاور واالسترشاف
ً
نخلــص مــا ســبق عرضــه إىل أن رسعــة التحــوالت الدينيــة يف العــامل ،قــد أفــرزت العديــد مــن
الظواهــر الجديــدة ،التــي تســتحق املتابعــة واالهتــام العلمــي واألكادميــي .ولعل أهم هــذه الظواهر
بعضــا مــن أوجــه
يف اعتقادنــا -هــي ظاهــرة التديــن الفــردي ،التــي حاولنــا يف هــذه الورقــة أن نُبـ ِّـن ًتفاعالتهــا .وال شــك أن العديــد مــن املجتمعــات املعــارصة قــد عرفــت هــذه الظاهــرة ،التــي تشــكل
يف اعتقادنــا -واحــدة مــن التحــوالت العميقــة التــي يشــهدها الحقــل الدينــي .وهــو مــا يعـ ِّـر ثانيًــاعــن ملمــح جــدايل بــن العلمنــة والديــن .مبعنــى آخــر ،إن بــروز موجــة التديــن الفردي ليســت ســوى
مــؤرش عــى أشــكال التفاوضــات التــي تعتمــل يف الحقــل الدينــي ،والتــي يعمــل العديــد مــن الفاعلني
عــى تبنــي مســلك دينــي يناســب ســياقات وجودهــم االجتامعــي والســيايس واالقتصــادي والثقــايف
بصفــة عامــة .وقــد ســبق لبعــض الباحثــن أن تحدثــوا عــن توجــه جديــد ســمي بـ«تحلــل التقليــدي»
( ،)la détraditionnalisationالتــي تعنــي «إزالــة الحمولــة الثقافيــة للديــن» ،كــا يقــول بذلــك «روا».
ولهــذا فــإن رسعــة التحــوالت الدينيــة والعوامــل التــي أرشنــا إليهــا يف الدراســة ،مثــل ارتفــاع الرأســال
الثقــايف واملعــريف ،وفقــدان الثقــة يف املؤسســات الدينيــة الرســمية وغريهــا ،ومتلــك األجيــال الحديثــة
ملصــادر املعرفــة الدينيــة ،بإنتاجهــا وإعــادة إنتاجهــا ،كلهــا أســهمت يف «ت َشْ ـ ِ
ـظية» املشــهد الدينــي،
ومــن ثـ َّم مل يَ ُعــد الحديــث عــن «هويــة متامســكة» ممكن ًنــا ،بقــدر مــا أصبــح التديــن الفــردي يــؤرش
عــى نــوع مــن االسـراتيجيات التــي يتبناهــا الشــباب ،والتــي خلــق مــن خاللهــا ُهـ َّوة بــن التديــن
الجمعــي والتديــن الفــردي ،ولهــذا ميكــن الحديــث عــن موجــة «التديــن الشــخيص» أو «شــخصنة
التديــن».
ويف الختــام ،تســمح املعطيــات التــي وقفنــا عندهــا -وهــي ال متثــل إال عينــة صغرية مــن املجتمع-
أن الخريطــة الدينيــة تبــدو ِجـ ّد مركبــة وشــديدة التعقيــد ،إذ نجــد هنــاك تعايشً ــا حــذ ًرا ومتوتـ ًرا بني
العديــد مــن التدينــات ،كالرســمي والشــعبي والطُرقــي والحــريك والليـرايل والعنفــي ،وأخـ ًرا التديــن
الفــردي .كل ذلــك يدفــع يف اتجــاه الحديــث عــن وجــود تعدديــة دينيــة قــد تنفلــت مــن كل تنميــط.
ورمبــا يــرز التديــن الفــردي الــذي ركزنــا عليــه االهتــام يف هــذه الورقــة ،لكــن ذلــك ال يعنــي أنــه
ترســخت قيــم
هــو املهيمــن والغالــب عــى بقيــة األمنــاط .ورمبــا ســينتعش التديــن الفــردي كلــا َّ
التاميــز بــن مــا هــو دينــي وســيايس وقانــوين وحقوقــي وبــن الحريــات الفرديــة والحريــات الجامعية،
وذلــك رهــن بتوســعة الهوامــش الدميقراطيــة يف املجتمعــات العربيــة واإلســامية ،التــي مــا زالــت
تعيــش عــى وقــع تحــوالت عميقــة ومركبــة يف اآلن نفســه .أو قــد يــرز شــكل آخــر مــن التديــن،
كالــذي أطلــق عيلــه البعــض «التديــن الليـرايل» ،كنمــط مفضــل لــدى غالبيــة الشــعوب واملجتمعات.
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نموجا)
في دينامية التحوالت الدينية (ظاهرة التد ٌّين الفردي
ً

ويبقــى مــن مهمــة الباحثــن يف سوســيولوجيا األديــان الغــوص يف هــذه الخرائــط التدينيــة ،لفهــم
أســبابها العميقــة وغــر الظاهــرة ،لتقديــم قـراءة موضوعيــة للحالــة التدينيــة ،بعيـ ًدا عــن كل تحيــز
خفــي أو ظاهــر.

