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 كلمة شكر وتقدير

، من تعب وأجهد نفسه في تعليمناعند بحثنا عن كلمات شكر ل      

وينهي   ،البد أن يسبق حروفنا،ف إن صدق مشاعرنا تجاه من نشكر  

م  كولرّد جميل .سطورنا ليعبر عن روعة المشاعر النابعة من ق لوبنا لهؤالء

  أساتذتيبها لشكر    تقدمأستطيع أن  أ  يالت،الشكر  م أجمل عبارات  كإلي،

 المحترمين:

زرقه    واألستاذالكريمة بن عامر كريمة    ةواألستاذمزوار بلخضر    األستاذ

بشكري الخالص ألعضاء لجنة    أتقدم  أنلطفي هشام،كما ال يفوتني  

بن تامي  :األستاذ مّدان محمد واألستاذ    المناقشة وأساتذتها المحترمين

سهم األخ:بوسعيد  وعلى رأ  ة الماجستيرعوكّل زمالئي في دفرضا.

،ونسأل المولى    نوالشكر واالمتنابفيض من التقدير    إليهمتقدم  أأحمد،

 العلّي القدير النجاح والتوفيق.

  حنصالي يوسف



 

 اإله                        داء

الّصاحلات ،وتقوم بأمره املعجزات، والّصالة والّسالم على بسم هللا الرمحن الرحيم، واحلمد هلل الذي تتّم بنعمه 

 خري هذه األمة نيّب احلّق واهلدي املبني، ومن اتّبع خطاه إىل يوم الّدين, أّما بعد:

يف البداية أوّد أن اهدي عملي املتواضع هذا,الذي كان مثرة سنني إىل كل من كانت بصمته ترّصع تاج هذا  

 من : االجناز املتواضع، بداية

،الذي كان يل يف  والدي: عبد القادر )رمحه هللا(اخص بالذكـــــــــر والداي، الّلذان عمال وسهرا على تربييت و 

واىل أبنائي وقّرة "احلاج"رمحه هللا، أخيواىل روح  ، كما أهديه اىل عميت وكل أهليمسرية حيايت مثال ،  

 كّل معّلم رسم يف ملكة عقولنا أوىل حرو  العلم، وطلب واىلعيين:احلاج عبد القادر ونور اهلدى وفاطـــــمة،

واىل كّل أساتذتنا الذين نكّن هلم  أمسى معاين الشكر والتقدير,و الذين مل يبخلوا علينا بكل ما  العال ،

د.مزوار بلخضر, الذي  .استطاعوا أن جيودوا به علينا وسهروا الليايل خلدمتنا ويف مقدمتهم أستاذنا احملرتم:أ

د.بن عامر كرمية اليت مل تبخل علينا بكل ما الفاضلة ر  على هذا العمل منذ بدايته وال ننسى األستاذة اش

هشام الذي رافقنا طيلة دراستنا واجنازنا هلذا لطفي ،وأستاذنا الكرمي د.زرقه  وإرشاداتلديها من نصائح 

العظيم ،أن يوفقنا يف عملنا هذا, وجيعله العمل واىل كل الزمالء يف القسم ,كما نتمىن من اّلّل رّب العرش 

بذرة طّيبة يف حقل علم نافع تعود مثارها علينا، وعلى من اقتدى هبا باألجر النافع إن شاء هللا العـــــــــــــلّي 

 القـــــــدير.

 آ مــــــــــــــــــني
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 :عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامةـــــــــــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــــمقد

ال ميكن لإلنسان عن كونه فردا،أن يستغين عـن اجلماعـة،والت تتـيه لـه بـدوروا اـروي التكيـا مـن  رادة            

ووعي لالندماج ،ذلك ما يؤوله الن يكون فـردا سياسـيا دا ـجمل اعتمـل، الـفر يـوفرد لـه بـدورا حقـال سياسـيا متعـدد 

اجتماعيـــا ، فهـــو يضـــم اتلـــا الشـــرائه  املشـــارب والتوجهـــاع،و  يعـــد وـــفا األ ـــو  ع ابـــة  فضـــا  واســـل ال طـــا 

االجتماعيــة  والــت  مــجمل  ا طيا ــا اــ ة التمــايز الــت تــتمخى ع هــا اــراعاع علــم الســلطة ، والــت تتمــدد مــن 

 الل السلوك واملمارساع، من م طلق املكانة الت تشغلها  وفا ال ئاع  الت تتجلم ا اورة األحزاب السياسـية  

، والــفر  ة  لتحقيــق املحــلحة املشــإكة ا  طــار العــاي  االجتمــاعي املــؤطر  ــفا   اوقــجمل، حيــث يعتــز اوــزب وســيل

 حيور وفا  األحزاب املت افسة عز آلياع دميقراطية   دف واحد   ووحيد ، أال ووو بلوغ السلطة .

ى السياســـي عـــدة  ـــوالع علـــم املســـتو  1962جويليـــة05تـــاري  ل االســـتقالل املوافـــق وقـــد عرفـــئ اجلزائـــر بعـــد    

ســ واع 3ا تــارع الــ هش االاــإاكي ك يــان بــديجمل ل يــان الــرئيل ا ــد بــن بلــة الــفر ي يعمــر طــويال    هنــا،حيــث 

تقريبا ،عرفئ ا جمملها اضطرابا كبوا علم مستوى األدا  السياسي(،وعلم اثر االنقالب الفر قـان بـه آنـفاك و يـر 

بالتحــحيه ال ــورر. فقــد عــرف وــفا امل عطــا التــار ي واملســمم 1965جــوان 19دفاعــه وــوارر بومــدين  بتــاري  

اإلاـــالحية "مـــيالد أول ســـلطة سياســـية للعهـــد االاـــإاكي،  وقـــد ميـــئ بـــاعلل ال ـــورر وم هـــا انطلقـــئ املشـــاريل 

ا اــا اعــاالع واتلــا القطاعــاع، وقــد كــان أو ــا ال ــورة الزراعيــة ن تلتهــا ال ــورة الحــ اعية ،وبعــدوا "البومدي يــة 

ة ال قافية .وقد ختللئ وفا ال إة عدة أحداث وامة ا عئ أوم القراراع السيادية ،الـت رمـئ الدولـة اجلزائريـة ال ور 

ا أحضان دول عدن االحنيا ، وجعلئ الرئيل ووارر بومدين ورقة أساسـية ورقمـا ال ميكـن االسـتغ ا  ع ـه ا وـفا 
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فــئ لالنتبــاا ومــن أوــم مــا مييــز فــإة حكمــه وــو ذلــك امل يمــة، بــجمل أاــبه مــن م يريهــا واــانعي قرارا ــا، ويبقــم الال

الحــراا اإليــديولوجي، الــفر بــر  علــم الســاحة السياســية، وألقــم ب قلــه حــا أاــبه نقطــة انعطــاف ا تــاري  الدولــة 

يتبــم معارضــة ذاع اــبغة دي يــة  أاــبهاجلزائريــة االاــإاكية ال تيــة ،وكــان طرفــه ال ــاا  ــ ال ا التيــار الــديين، الــفر 

ل  ســـها اســـم ملاعـــة املوحـــدين مـــزرة  وأ ـــفعن ،1966حية ا بدايتـــه ،بزعامـــة الشـــي  حم ـــو  حن ـــا  ســـ ة  اـــال

، وقــد كــان ههوروــا متزام ــا مــل مشــاريل الــرئيل وــوارر بومــدين، لتســججمل   اإلميانيــةنشــاطها  ــئ ع ــوان : الحــحوة 

س التوجه االاإاكي للدولة اجلزائرية ن الفر كر 1976ادان  ا مل السلطة، رافضة بفلك املي ا  الوطين لس ة أول

ن ،وت كـر ل وابـئ األمـة وقـد كانـئ نتيجـة وـفا 1954،والت رأع فيه وفا اجلماعة احنرافـا عـن مبـادو أول نـوفمز 

املوقــا الــفر تب تــه ملاعــة املوحــدين تداــا أول د ــول تــار ي للســجن ،مــن طــرف أتبــاا وــفا اجلماعــة ،وي يــتم 

ن .واستمر نشاي وـفا اجلماعـة حـا مـيالد 1980الرئيل الشاذيل بن جديد ا س ة  طال  سراحهم  ال بعد جمئ

 -ما مـي ب:رابطـة الـدعوة اإلسـالمية  ،هنايـة ال ماني ـاع علـم يـد ا ـد سـح ون الـت ملعـئ أاـواع التيـار الـديين

ــجمل  "املبكــر "يبواخلــروج اوــز "االرجتــايل ".لكــن االن تــا  1989فزايــر 23مــل مطلــل التعدديــة الــت اقروــا دســتور  عجد

بوأد حلم الرابطـة الـت ي تعمدـر طـويال، لتـإك السـاحة للمبـادراع ال حـائلية، حـا عخـى الواقـل عـن تشـكدجمل ثـالث 

وياكجمل مستقلة وي: اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ بزعامـة عباسـي مـدا وعلـي بلحـاج، وملعيـة اإلراـاد واإلاـال  الـت 

ئاسـة الشـي  حم ـو  حن ـا ، وكـفا حركـة ال هضـة اإلسـالمية للشـي  عبـد   الحقا حركة اعتمـل اإلسـالمي بر   تشست

جاب  ، وقد بردر وؤال  ضرورة التعددد باستحالة االلتقا  الت ييمي، نيرا لتباعد الرؤى والتحوراع بشـنن التعـاطي 
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اواكمة من جهـة،  م طق العالقة مل السلطة  مل األحداث السياسية وتقدير محلحة اوركة اإلسالمية، فضال عن

 .1-.ومكوناع ساحة العمجمل السياسي الوطين من جهة أ رى

ـــة السوســـيو  تار يـــة  ـــفا اليـــاورة السياســـية ،الـــت عخـــى ع هـــا ههـــور -ومـــا يهدم ـــا دومـــا ا ســـيا  وـــفا اإلطالل

ملعيـــة ملاعــاع سياســـية حدي ـــة العهـــد بالتعدديـــة اوزبيـــة ،وـــو ال عـــجمل اوركـــي واألدا  السياســـي الـــفر حـــودل مســـار 

اإلرااد واإلاال  انطالقا من الححوة اإلميانية ، ىل ويكلة الححوة، و بحيغة سوسيولوجية وو ذلك التحول مـن 

سياســية، ا هــجمل تواجــد عــدة  هال شــاي الــدعور اإلاــالحي ذو طــابل اجتمــاعي   ىل مؤسســة حزبيــة ذاع مطــام

سـية باعتباروـا هـاورة  نسـانية  فمهنـا متغـوة مـن ومـن املؤكـد أن اليـاورة السيا -أحزاب عختلـا مشـار ا وتوجها ـا 

وذلـك مـا نـتش عـن تعقيـداع الب ـا  املركـب للحقـجمل السياسـي اجلزائـرر ،حيـث  2- من  ىل آ ر ومن مكان  ىل ا ـر

عرفـئ اجلزائـر ا هنايـة ال ماني يـاع مـن القـرن املاضـي أ مـة سياسـية ،تولـدع ع هـا حالـة مـن االحتقـان ،كمـا ألقـئ 

يل االجتاواع  حيث جند أن انطونيو غرامشي يعرف ل ا األ مة علم أهنا  ـدث ع ـدما ميـوع القـد  بنطرافها ا مل

وال حيجمل اجلديد(. ذلك ما جعجمل الدولة اجلزائريـة تعـرف حالـة مـن اخلـوا  السياسـي، فرضـئ عليهـا  مشـروعا سياسـيا 

حزبـا ، فم هـا مـن سـلك 60عـددوا  ضمد با أحضـانه أحزابـا سياسـية عختلـا  يـديولوجيا ا وتوجها ـا ،وقـد فـا 

ال هش الليزايل وجعله كواجهة جديدة ا اوقجمل السياسي، وم ها من اسـتمر علـم الـ هش االاـإاكي ،وأ ـرى بـنلوان 

اتل ــة ،مشــكلة بــفلك فسي ســا  ألول مــرة تيهــر ا ال ضــا  السياســي م ــف اســتقالل اجلزائــر ونــفكر م هــا :التجمــل 

ــــــــة  اوركــــــــة مــــــــن اجــــــــجمل الدميقراطيــــــــة FFS جبهــــــــة القــــــــوى االاــــــــإاكية RCDمــــــــن اجــــــــجمل ال قافــــــــة والدميقراطي

ــــال PRA اوـــزب اجلمهـــورر اجلزائـــرر MDAاجلزائريـــة ...وت وعـــا فكريـــا كـــان حمضـــورا ومـــن PT،وحـــزب العمــــ
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أبر وـــا تلـــك األحـــزاب ذاع املرجعيـــة الدي يـــة، الـــت تطرق ـــا  ليهـــا ســـابقا والـــت تـــرى ا ن ســـها أحزابـــا ذاع مرجعيـــة 

وابـــر  وـــفا التيـــاراع: حركـــة اعتمـــل NAHDHAوحركـــة ال هضـــة FIS ســـالمية:كاجلبهة اإلســـالمية لإلنقـــاذ و

وان كـــان نشـــاطها  الـــت ههـــرع كحركـــة للتيـــار الـــديين القـــد  ا حلدتـــه السياســـية اجلديـــدةHAMASاإلســـالمي 

 ىل بدايــة السـبعي ياع كمـا أســل  ا اجلمعـور واوركـي يعتـز مــن أقـدن ال شـاطاع اجلمعويــة ا السـاحة اجلزائريـة وميتـد 

حم ـــو  حن ا ،فاختـــفع ل  ســـها واجهـــة دي يـــة  ا أودل ههـــور لـــه بقيـــادة الـــزعيم الروحـــي  ـــفا اوركـــة اـــيخها البـــار 

مهمتها األساسية تكمن ا الوعظ واإلرااد.وقد تزامن ههوروا مل الحراا الديين السياسي ا مواجهة مل السـلطة 

ئ بميديولوجيــة اوــزب الواحــد حــا هنايــة ال ماني يــاع، وقــد ححــلئ علــم االعــإاف  ــا  السياســية آنــفاك الــت عرفــ

ن حركــة 1996ن ،والـت أاـبحئ بعــد دسـتور 1991كحـزب رمـي ا الســاحة السياسـية ا اـهر فزايــر مـن ســ ة

 . ت اديا للتسمياع ذاع البعد الديين HAMSجمتمل السلم

وسياسيا جعـجمل م هـا حزبـا سياسـيا يسـتبطن بعـدا دي يـا، ورعلـه مشـروعا  وقد عرفئ وفا اوركة مسارا تار يا       

التغيـو حنـو األفضـجمل،  علـمموا يا للمشروا الـدميقراطي ،ويـرى ا ن سـه طرفـا فـاعال ا العمليـة السياسـية ولـه القـدرة 

ن مـا يؤولهـا ألو حداث البديجمل ويرجل ذلك من م طلق أهنا فئة سياسـية ذاع اجتاوـاع  يديولوجيـة تـرى ا جتربتهـا 

تكون حال بديال ،ويتجسد ذلك مـن  ـالل الإاكمـاع الـت تـ عكل ا انطباعا ـا وانتما ا ـا ،والسـلوك السياسـي  

اوغســئ كونــئ "لشخحــيا ا ،وطبيعــة  طا ــا املمــزوج بالــديين ،وت تهــي بنفكاروــا وتوجدها ــا السياســية،وكما يقــول 

ة  ال باالطالا علـم تار ـه .وا هـجمل وـفا املعطيـاع الـت ي ر وـا واقـل :ال تتيسر معرفة معم من املعاا معرفة جيد"

 بممكان وفا الكجمل أن ي سر ل ا:هجمل وفا ال ئة السياسية ف



 

 ه
 

،أن تفســر لنــا منــوذج العالقــة "ذات املرجعيــة الدينيــة "إىل أي مــدى ميكــن لتصــورات هــذه الشــرةة السياســية  

 من خالل جتربتها السياسية؟و احملكوم باحلاكم اليت تربط احلاكم باحملكوم 

 

 

 



 

 و
 

  األول      :الفصل
النظـــــــــــــــــــــري          اراإلط
   جي ـــــــــــــــــــــــــــــــــاملنه و

 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــللدراس
 

  



 

 ز
 

 

 

 

 

 

 مد جمل للبحث  
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 املوضوع وأمهيته:-1

اليواور الت اهد ا اعتمعاع البشرية،ووي ال تقتحر علم  أوم  حدىتعد اوركاع السياسية الدي ية    

تعايش أو علم جمتمل دون غوا من اعتمعاع البشرية الت تال مها الياورة السياسية بال طرة،و  ،ااو دين دون س

،وذلك لعدة أسباب م ها السياسية ا انحهارا حتميامفرض عليهوالفر ،مل الياورة الدي ية  وفا األ وة

 ...واالجتماعية واالقتحادية

السياسي ،والفر يشكجمل موضوعا  اإلسالنجانبا مهما فيما  ص  اإلسالميةويشكجمل موضوا اوركاع 

ها م،وعا أند م هون االسالن السياسي يكتسي  حواية مهما لل قاش با امل كرين وال قاد والكتاب عختلا توج

 ،م ها ،ولك رة اوديث ع ها اإلسالميةبالغة التعقيد ا اعتمعاع العربية  ااة،بارتباطه باوركاع الدي ية السيما 

بلوغ السلطة ،فقد   ىلوفق م يوروا اخلاص،وتسعم من  الله  اإلسالميتطبيق امل هش   ىلبوا ها حركاع تسعم 

اثار وفا املوقا لدي ا نوا من اجلدل ، استوق  ا ليطر  عدة تساؤالع جعلئ م ه موضوا دراست ا ،الفر عحور 

وذلك ملعرفة  مللة التحوراع الت  ملها وفا ".HAMSحملي ا إنا من  الله:" حركة جمتمل السلم ا منوذج 

ية وفا ال ئة ذاع املرجعية الدي ية،واالطالا علم  حواياع وفا ال ئة السياسية،وحماولة التعمق ا سوسيولوج

تستدعي الوقوف عليها  عواقا سياسية  ااة ذلك لتمتعهاو  ،احتمي ا ا وجود أابهالتياراع السياسية الت 

 . والعمجمل علم دراستها
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 اسباب اختيار املوضوع:-2

الربيل العريب:ا تونل بعودة األحزاب السياسية ذاع املرجعية الدي ية  ىل الواجهة ا أعقاب ما يسمم  -

 ،محر،املغرب...

ال تائش الت حققتها وفا اوركاع ا اتلا االستحقاقاع وتزايد اعبيتها ا اآلونة األ وة  ااة املغرب -

 وتركيا(.

 " كبديجمل للدميقراطية  ئ مسمم:الشوراقراطية.اآللية الت تب تها "حركة جمتمل السلم-

 صعوبات البحث:-3

ع اار العي ة املختارة ا و التخوف املسجلا أحيانا ،لدى   تح ظالمن  الل  ،اعوبة اوحول علم املعطياع-

 اتلا مراحجمل املقابلة.

الوالئي...(باعتباروا من اإلححائية كعدد امل اضلا،عدد أعضا  جملل الشورى اعوبة اوحول علم املعطياع -

 .لدى م اضلي اوركة أسرار اوركة ال ميكن االطالا عليها

ما نتش ع ه الع اار،انتشار ع اار العي ة علم نطا  جغراا واسل ،وك رة االنشغاالع وااللتزاماع لدى وؤال  -

 . ليهمالواول ا اعوبة 
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 الدراسة: أهدا -4

املعتمدة وامل هش الفر تتب اا اوركاع السياسية ذاع املرجعية  اآللياعا أردنا من  الل حب  ا وفا اخلوض -

 اوقجمل العلمي .  ثرا الدي ية بتطبيق م هش علمي لغرض 

والرؤية املستحدثة لدى أفراد ال ئاع السياسية ذاع  ،الوقوف علم عالقة السياسي بالديين ا اوياة السياسية-

 ياسيا ا اوقجمل السياسي علم املستوى احمللي.باعتباروم فاعلا س ،املرجعية الدي ية

 الدراسات السابقة:-5

 ئ ع وان"امل طلقاع ال كرية للحركة االسالمية اجلزائرية وجدلية العالقة مل ال يان الدراسة األوىل:-

حيث ت اولئ املسار السياسي ا جملة دراساع دولية العدد اخلامل واألربعون ،السياسي"للدكتورة س ا  كاهم،

،واتلا املراحجمل الت مرع  ا،و ارستها لشا الوسائجمل الت كانئ ترى والتنايجمل التار ي للحركاع االسالمية 

فيها دفاعا مشروعا عن حقها ا  ارسة دوروا السياسي ا اجلزائر،وقد عملئ علم معاجلة حب ها من م طلقا 

 .ة،ن ت ييما ا األساسيةرئيسيا:أو ما تركيبتها ال كري

وي  ئ ع وان"التم يالع االجتماعية وعالقتها بالتوجه حنو السيادة االجتماعية لدى امل تما :الدراسة الثانية-

ن،عن 2012لألحزاب السياسية" للدكتورة بشرى ع اد مبارك،ا العدد اوادر واخلمسون علة ال ته ا س ة

ا من علم ال  ل االجتماعي السياسي،وذلك ضمن املواقا والسلوكاع جامعة دياىل.حيث ت اولئ جانبا مهم

الت يتخفوا األفراد أو اجلماعاع ا التوجه حنو الت ردد،والسلطة،من  الل مقياسا :احدمها ا باب التم الع 
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تلا االجتماعية وال اا ا التوجه حنو بلوغ السيادة االجتماعية ،ن السعي حنو تطبيق وفا ال موذج علم ا

 الشرائه امل تمية للمجال السياسي .

تار ي للجدل حول السلطة الدي ية والسلطة الزم ية"للدكتور رايد -حول "االطار السوسيو الدراسة الثالثة:

ن،حيث 2013بوسعادة ا العدد ال امن علة دفاتر السياسة والقانون الحادرة عن جامعة بو ريعة اجلزائر(س ة

 وأطروحاعلم ضو  مقارباع الدين والدولة ع و اكاليةت اول الياورة الدي ية وعالقتها باألنسا  االجتماعية 

 .اإليديولوجيةبنبعادوا 

، ئ ع وان"اوركاع االسالمية واملشاركة السياسية ا دول املغرب العريب،حالة رسالة ماجستوالدراسة الرابعة:

حركت:االاال  الوطين ا اجلزائر والتوحيد واالاال  ا املغرب" للطالبة:كرور كرمية ،بقسم العلون السياسية 

حيث ت اولئ الدراسة .ن2010س ة -3-القاع الدولية، بكلية العلون السياسية االعالن، جبامعة اجلزائروالع

موضوا د ول اوركاع االسالمية جمال العمجمل السياسي وموقعهم ك اعلا سياسيا،وجتاو وم مرحلة ال قاااع 

 .تنطو عالقتهم مل احمليط اخلارجي فرض  حوايتهم االسالمية و ال يرية حنو املمارسة السياسية وكي ية
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اإلشـــــــــــــــــــــــــكالية:                                                                

تبقم العملية السياسية ا اجلزائر تكتسي طابعا  ااا ا هجمل ذلك الت وا السياسي جبميل      

أطيافه ال كرية ،وتعدد  يديولوجياته ،فم ها الليزايل الرأمايل ،وم ها االاإاكي املاركسي ،وم ها من حيمجمل بعدا 

د الدي ية ميزة  ااة ،ومن أوم وفا دي يا اعتقاديا  كمرجعية فكرية سياسية .وقد اختفع األحزاب ذاع األبعا

ال ئاع اوزبية وأبر وا ا الساحة السياسية حركة جمتمل السلم، وذلك ا عرض مشروعها السياسي االجتماعي، 

من  الل ههوروا كمم جمل ارعي للتيار اإلسالمي السياسي ،اعتمادا علم  سإاتيجية تتب اوا فئة من امل اضلا، 

بة وفا اوركة، لإفل روانا علم مستوى األدا ، وعالقته بالغاية املراد  قيقهاد ،  مبدية مي لون ا غالب األحيان خن

جند ع د "توماس ووبز "ا  ليله للجفور التار ية االن ربولوجية  -وا ذلك ا ذلك اعتقادا يقي يا ا الواجهة  ،

للدين ..فال يرة املادية للكون تقون علم القول بان العاي مكون من أجساد  وال اي  غو ذلك،واإلنسان ن سه 

ز عن جسد من با تلك األجساد  ركه  رادة احملافية علم الفاع م له ا ذلك م جمل اويوان ..غو انه يتمي

اويوان بالقدرة علم الكالن أر احملافية علم اور األايا  ،وربطها بمااراع ميك ه التحكم  فيها، وعك ه من 

استحضار اور تلك األايا  ما أراد  استعادة املاضي(،وبفلك يتخلص من حمدودية اواضر ويحبه ا مقدورا 

ما جا  ا كتاب "تون بوتومور":"ع د  ليجمل عمجمل .وك1-ليل استحضار املاضي فقط ،و منا أيضا تحور املستقبجمل 

من الضرورر ال ير أوال  ىل فعالياع ال ئاع االجتماعية بدال -أو بعبارة أ رى الحراعاع علم السلطة–سياسي 

من األفراد حا وان كان ي بغي أحيانا أن نن ف تنثو أفراد مع يا".ولفا يكون مشروا حماولة فهم تحوراع ال ئة 

،و ديد املشكالع والعوائق الت واجهتها ا تار ها ال ضايل ،وكي ية  دراكها  يداوا، وحب ها عن اولول السياسية 

                                                           
 39،ص2007، 2اجلزائر،يanepمحط م توايت،التعبو الديين عن الحراا االجتماعي ا االسالن،ال رايب 1
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لفاكرة الت است ادع من تراكم اخلزة الت اكلئ البلوغ تطلعا ا وأاكال ال جا  املختل ة. كجمل وفا ي درج ضمن 

 جمل حركة جمتمل السلم وو حمور وفا العملية ،بطبيعة األطر املرجعية للسلوك السياسي .ويبقم ال اعجمل السياسي دا

تركيبته الفو ية واملعرفية ،وما أنتجته اليروف، والتقلباع واملتغواع دا جمل اوقجمل االجتماعي عامة ،والسياسي 

بح ة  ااة ،ووفا بالرجوا  ىل جتربته السياسية، الت أكسبته طابعا متميزا علم مستوى تحوراته الشخحية 

املستقبلية  وما ي و انشغال ا حنن كباح ا ا علم االجتماا وكدارسا ا وفا امليدان،فانه يتمحور ا  ،وتطلعاته

 ااكاليت ا علم ال حو التايل:

ذات مرجعية دينية" "باعتبارهم فئة سياسية HAMSكيف ينظر اطر حركة جمتمع السلم

من جتربتهم السياسية و ما حتمله تطلعاهتم ،ملسألة عالقة احلاكم باحملكوم و احملكوم باحلاكم ،انطالقا 

 ؟املستقبلية
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 الفرضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــية:

لقد عرف املسلمون عامة السياسة حماي ة للدين ،ما ألزمها  نتاج ملاعاع دي ية آذنئ عيالد         

ملاعة خبل ية دي ية،تسعم دائما لتحقيق مطامه سياسية ا هجمل الإسباع الت تشكجمل الب ية الفو ية  فا 

" ااة ا بعدا اإليديولوجي une boite à outilsاعتمعاع ، والت يكون فيها الدين دوما كعلبة أدواع "

لتمرير تلك املشاريل وبلوغ الطموحاع السياسية امل شودة،   و ند ما نلمسه من واقل الساحة السياسية اجلزائرية 

رعل ا نعتقد أند ال رد اجلزائرر كما وا ه عددر  وارر:ي ير  ىل واقعه ك كرة حيملها ا عقله.وانطالقا من 

الت ترى ا ن سها أهنا   - ل–كلة عموعة اطر،والت ت شط ضمن حركة جمتمل السلم اعتقاداع وفا ال ئة املش

ت تمي  ىل مؤسسة سياسية ، مجمل مشروعا اجتماعيا ميكن له أن يتجانل مل الدميقراطية من  الل تحورا ا 

 وتطلعا ا املستقبلية ،وذلك ما جعل ا نبلور حمور دراست ا علم ضو  ال رضية اآلتية: 

توظيف البعد الديين ضمن التصورات ينتج عالقة الراعي بالرعية والرعية بالراعي يف إطار إن 
دولة ثييوقراطية ،وليست عالقة وطن مبواطن داخل الدولة املدنية مبفهومها احلداثي)أي مسألة 

 احلق والواجب( ،واليت تعترب كمعطى تارخيي إنساين اجتماعي ال تراجع فيه.
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 مفاهيم الدراسة طضب

 والتحليل املفهومايت 
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 اخللفية الدينية:-1

قبجمل أن نتطر   ىل وفا امل هون وأبعادا السوسيولوجية ،علي ا أن نلقي نيرة  ىل جانبه اللغور ومع اا          

 الل يي :

 1.الحُّوَرةَ ْلِ يَّة   اسم ( : َما َيْيَهر ِا السَّاَحة اخلَْلِ يَّة ِمْن اْلَمْشَهد أْو -

اخلل ية ال قافية ع جمل جمموعة القيم واالعتقاداع واالعت اقاع الدي ية والقوانا االجتماعية وطريقة اوياة و       

الت تتشارك فيها جمموعة من البشر فهي تؤثر حتما علم اإلدراك الفوين للمؤثراع واملعلوماع احمليطة. و ل يت ا 

ائح ا ال ردية وتضع ا ضمن جمموعة حمددة تؤثر علم قيم ا و يزنا. وقد ال نعي تنثو ال قافية تعتز جز اً متمما خلح

اخلل ية ال قافية علم سلوك ا اليومي، فمن معيم سلوك ا الشخحي يتكيا بواسطة  ل يت ا ال قافية، م ال الطريقة 

أو ا تيارنا للطعان الفر نت اوله الت نلقي  ا التحية علم اآل رين  أو طريقة استخدام ا للغة الت نتحدث  ا  

اخلل ية الدي ية فهي جز  ال يتجزدأ من  ل يت ا  أماد   وكما وو اوال ا معيم األمور الت ن ضلها أو ال ن ضله.

ال قافة وي احمليط الفر يحوغ كيان ال رد،كما أهنا جمموا من القواعد األ القية -ال قافية ،وذلك من م طلق أن 

 -فهي ا الواقل أو بحيغة أ رى الوسيلة اإليديولوجية واألداة الت يتكيا  ا ال رد مل حميطه ،2واجلمالية...اخل.

ف  سية ال رد ا اعتمعاع التار ية علم األقجمل م عمة بال زعة الدي ية،تلك الت تعد جز ا من طبيعته،ووو ما جعجمل 

فلك حيدد جانبا من األساس ال  سي العان ا علم االجتماا يقول ا تعريا اإلنسان بننه  حيوان ديين(،ووو ب

أفراد ال وا ،وكجمل فرد يبين اخحيته اخلااة علم وفا األساس  ومعم ذلك أند الدين يتد جمل ا وفا الب ا ،اعين ا 
                                                           

 ttp://www.almaany.com/fr/dict/arh-انإنئا1

fr/%D8%AE%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9/?category=G%C3%A9n%C3%A9ralاسم  ، دون
 23/02/2015ال اار.بتاري :

 32،ص2013، 1مالك بن نيب،ميالد جمتمل،دار ال كر املعاار،بووع،ي 2

http://www.almaany.com/fr/dict/ar-fr/%D8%AE%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9/?category=G%C3%A9n%C3%A9ral،%20دون
http://www.almaany.com/fr/dict/ar-fr/%D8%AE%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9/?category=G%C3%A9n%C3%A9ral،%20دون
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ومن امل يور السوسيولوجي ،ميكن تعريا اخلل ية الدي ية علم أهنا وي  1 ديد الع اار الشخحية لل رد،أو األنا.

عكاس للم بل الفر تستمد م ه وفا امل يومة من األفكار والقيم قود ا واعسدة ا الدين، والدين كما اورة وان

جا  به مؤسسوا،أو رسله،أو أنبياؤا،وكما وو مدون ا مواثيقه،وعلم ال حو الفر عااه مؤسسه،ونبيه،وبا تحار: 

ي ا تعددية كبوة وواسعة مل اويم الدين الت ميكن وال ير ا ال كر البشرر ير -وو الدين كما كان ا نشنته وبداياته،

 تح ي ها ا جمموعت  ال زعتا التاليتا:

 ال زعة اإلعتقادية:وترى وفا ال زعة اإلعتقادية حمور الدين وو االعتقاد به.-1

بوجود طائ ة ال زعة العلمية التار ية:وترى وفا ال زعة العلمية التار ية الدين عبارة عن وضل اجتماعي يتميز -2

من األفراد املتحدين بمقامة بعى الشعائر امل يمة وقبول بعى الحيغ ،واإلميان بقيمة مطلقة ال يعد ا 

اي ،فيكون ودف وفا الطائ ة او ا  عليها ،بمقامة الة با ال رد ،وبا قدرة روحية تعلو اإلنسان،ووي قدرة 

 7واحدة ووي  .قد تعتز مب وثة ،أو تعتز متعددة ،أو تعتز أ وا 

وانطالقا من ال زعتا السابقتا ميكن ل ا اياغة م اويم متعددة و رواااع اتل ة للياورة الدي ية وذلك حسب   

 التح ي اع التالية:

  :التعريف األنرتبولوجي للدين

وبادية  بولوجيا ا فهم السلوك الديين كانئ واضحةنإ  ىل جانب السوسيولوجيا ميكن القول  ن مسامهة األ

ومن ند  قيق الفاع  ،حيث جند أند الدين حيقق  نوعا من التضامن واالستقرار ال  سي واالجتماعي ملريديه،للعيان

                                                           
 69املرجل السابق ص 1
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 "لي ي رويجمل"و "موس "و "فرايزر"، حيث اكلئ أعمال ،و لق نسقا قيميا يتمسدك به أفراد وفا الدين وتنكيدوا

الطقوسي  جادة ا سبيجمل كشا ال قاب عن اجلانب الرمزر و...اخل، حماوالع "لي ي سإواس"و "مالي وفسكي"و

ال يقا حضور الدين ع د  .لل عجمل الديين، عا وو سلوك ميكن استجال  أسسه وب ياته األولية دا جمل الدين البدائي

وجودا اكاًل رمزيًا، يربط رو  اعتمعاع اإلنسانية برو  أ رى متعالية متوحدة دا جمل عاي  اص  ا.  ن الدين 

 حر ثقاا، جترر عليه قوانا كجمل ثقافة  نسانية باملعم األن روبولوجي لل قافة، باعتباروا؛ كاًل مركبًا يتضمن " ع

املعارف واملعتقداع واألعراف والتقاليد وال  ون والدين واملنكجمل وامللبل وكجمل ما يتعلمه ال رد باعتبارا فردًا ا 

ر ا ال قافة البدائية، مل هون ال قافة، ب ية أولية ميكن أن تسع  ا ا يقدن وفا التعريا الفر يقإحه تايلو  ."جمتمل

فهم الياورة الدي ية دا جمل اعتمعاع اإلنسانية بنكملها. فالدين يتنثر وي تش انطالقًا من جمموا وفا اليواور 

داع واألعراف ملاعة  نسانية، فالعا فرد دا جمل االجتماعية الكزى الت  دد الوعي والوجود االجتماعي لكجمل

دا جمل جمتمل معا. ولعجمل والت كو الديين والتقاليد، تؤثر من حيث وي قوانا اجتماعية علم اكجمل وطريقة التدين 

الت تعكل ا جمملها  ما ي حه عن احة وفا املعم ويكشا عن حقيقته وو ا تالف اكجمل املمارسة الدي ية

مسلم  ىل آ ر، بجمل وكلما انتقل ا من ملاعة أو جمموعة  كلما انتقل ا من جمتمل  اخلل ية الدي ية و حوايا ا

ووو األمر الفر قان به كلي ورد كوتز بال سبة لألوىل، ع دما قارن با املمارسة  .اجتماعية دا جمل اعتمل الواحد

ا ا خبحوص ال انية، ع دما وجد "م ديب "عبد الغينو "درم غهان "و "دويت"الدي ية باملغرب وأندونيسيا، وقان به 

 ن  .الدي ية تعبوًا عن تاري  اجلماعة وانتمائها ما قبجمل اإلسالمي الت تؤطدر اخلل ياع ا تالف اوقائق أو املعارف

اإلاارة  ىل بعى املرجعياع السوسيولوجية الكزى واعتباروا مرجًعا ا تعريا الياورة الدي ية مردا ا اوقيقة  ىل 

للدين، عا وو فهم يتجاو  اجلانب العقائدر الرمي الفر يح ا اليواور أثروا الواسل ا ال هم السوسيولوجي 
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الدي ية  ىل احيحة و اطئة، و مستقيمة وضالة،  ىل جانب آ ر ي طلق من احة السلوك الديين كي ما كان 

نوعه، ألن السوسيولوجيا ت بين علم مسلمة أساسية، ووي أن املؤسساع االجتماعية ال ميكن أن تتنسل علم 

و ا  .طن أو علم الكفب، والدين باعتبارا هاورة ومؤسسة اجتماعية ال يعيش  ال علم الواقل الفر يعز ع هاخل

يدفل  ىل الراحة  ىل املقاربة السوسيولوجية للدين أك ر ليل فقط االرتباي الوثيق با األفكار واملؤسساع 

ا وفا اعال، وو جتاو  ال عجمل الديين لل يان املعرا  ا االجتماعية والقيم الدي ية  بجمل أوم من ذلك، ووفا ما يهمد 

والعقائدر الفر أنتجه. فالدين اإلسالمي "املتسم بالبساطة وب زعة م رطة ا التوحيد املطلق والبارد واجلاف، 

الم  حيث ال وساطة تربط با اخلالق واملخلو ، وحيث تك ي عبارة الشهادة، والقول بوحدانية   ونبوة حممد

 ن وفا ال وا من املمارساع الت تعكل نيرة اعتمل للكون،  ."، لكي ي تهي اإلنسان مسلماً  عليه وسلم 

وتيهر دا جمل أاكال الوعي االجتماعي، ت حه بشكجمل واضه عن ضرورة  عادة ال ير ا م هومي الدين والياورة 

 "، أر البحث ا التجربة الدي يةسان الدييناإلن" "مرسيا  لياد"من  الل دراسة ما يسميه ما نلمسه الدي ية. ووو 

 .لإلنسان، من حيث تعددوا وجتاو وا لل حوص الدي ية الرمية دا جمل دياناته

 :التعريف الفلسفي للدين

"الدين -ا معرض دراسته ا  حائص العقيدة اإلسالمية أنGoldziherغولدتسهري"يعد املستشر  األملاا "

اخلاص بالسببية...حي ا وو اعورا بتبعية لقوة عليا ،وحي ا حدس الالهنائي،وحي ا وو اإلدراك ال طرر ا اإلنسان 

.ويعد تركيب الياورة الدي ية وتعدد ع ااروا من جهة " دراك فطرر"ومعم وفا أن الدين 1 ود ا العاي وأطراحه"

                                                           
 ن،نقله اىل العربية علي حسن عبد القادر،حممد يوسا موسم،عبد العزيز عبد اوق،دار الكتب اودي ة ،محراج اس،غولدتسهو،العقيدة والشريعة ا االسال 1

 10،دون تاري ،ص2،ي
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 تص بالدين ،دون ع حر وجودر وملكة فطرية دا جمل الوجود الطبيعي للبشر،فاإلنسان الكائن الوحيد الطي ا

باقي الكائ اع الت تشإك معه ا الوجود وتقامه الكون،احيه أند الشرائل والعقائد ختتلا وتتعدد،ووفا ال 

ي سد للود قضية،أو ي قص من قيمة وفا الع حر ،فا تالف الدياناع وتعارض املمارساع الدي ية ال يعدو أن 

 للدين.  "غولدتسيهر" يهر دا جمل الع حر ال اا املكون لتعرفيكون عايزا  ارجيا ال حقيقة دا لية،ووفا ما ي

"الدين ب ية فوقية -:كارل ماركس"وكما يعرفه ابر  ال الس ة ومن بي هم ااحب ال يرية املاركسية ال يلسوف "

أفيون -أر الدين–دوهنا العامجمل االقتحادر ال عدال ا تاري  البشرية حبسب قوانا املادية اجلدلية،ووو 

 1الشعوب،و ت ي ورا  قشرة  يديولوجية االستغالل الطبقي لحاحل ال ئة اواكمة"

"انده ال رب أن يقتحر الدين علم العقائد اجلامدة،وال رو  -"  ا تعري ه للدين:هيجلويرى ال يلسوف األملاا "

اوياة الواقعية للشعب،أر  تعلدمه من الكتب ،وال رب أن يكون الووتيا بجمل باألحرى أن يكون قوة حيدة تزدور ا

متعلقا باآل رة( بجمل دنيويا  نسانيا وعليه أن (ا عاداته وتقاليدا وأعماله واحت االته.رب أالد يكون الدين أ رويا

" با هيجلميجد ال ر  واوياة األرضية ال األي والعفاب وجحيم اوياة األ رى".وت طلق وفا ال يرة من عييز "

ن املوضوعي ووو الالووع،باعتبارا نسقا من اوقائق،والدين الفايت ،ووو اجلانب اويد، نوعا من الدين:الدي

الفر اار حياة دي ية ،و ذا كان الالووع جمردد حرف ميدئ(فاند الدين الفايت وو من يستحق فقط أن يطلق عليه 

                                                           
 11،ص2002اال  الدين اروخ،علم االجتماا الديين العان،دار العلون لل شر والتو يل،ع ابة اجلزائر(، 1
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" هيجلال .وع دما يتحدث "اسم الدين ألنده يتعلق "بالقلب"ويتحجمل بالعواطا واملشاعر ويتحول اىل أفعال وأعم

 1" ا ت سوا للدين.فيورباخعن الدين فهو يقحد اجلانب الفايت.ووفا امل هون يعدد البداية  الت انطلق م ها "

 .2الدين وو الشعور بواجباع من حيث كوهنا قائمة علم أوامر   ية سامية"-كانط"و كما يعرفه "

 االنتما  الطائ ي واملفويب لكجمل واحد م هم: بالدين لديهم، حسوأمدا ال الس ة املسلما فقد ا تلا م هون 

أند "الدين وو الطاعة واالنقياد،وقد أسدسه علم م ال  لقه ليستدل خبلقه علم دي ه،وبدي ه  الشهرستاين"فوى "

  مدا دياناع وملجمل،و مدا أووا  وحنجمل.-ع دا–علم  لقه .وأرباب الدياناع مطلقا 

 فرقة.73ووم نفرقة، واملسلمو 72ووم  ىفرقة، وال حار 70ا فم جمل:اعوس وومفنمدا أوجمل الدياناع مطلق

 3وأمدا أوجمل األووا  واآلرا  فم جمل ال الس ة ،والدورية،والحابئة،وعبدة الكواكب واألوثان،والزامهة."

الم   عليه وضل ا ي يدعو أاحاب العقول  ىل قبول ما وو ع د الرسول -فوى أند الدين اجلرجــــــــــاين" أمدا"

وسلم.والدين وامللة متحدان بالفاع، واتل ان باالعتبار،والشريعة من حيث أهنا تطاا تسمم دي ا،ومن حيث أهنا 

جتمل تسمم ملدة،ومن حيث أهنا يرجل  ليها تسمم مفوبا ،ولكن ال ر  با الدين وامللدة واملفوب وو أند الدين 

 الرسول،واملفوب م سوب  ىل اعتهد. م سوب  ىل   تعاىل وامللدة م سوبة  ىل

                                                           
 13-12،ص1991، 1ة اجلامعية للدراساع وال شر والتو يل،بووع لب ان(يفيورباخ،أاجمل الدين،ترملة عبد اوليم عطية،املؤسس 1

 19، ص2002اال  الدين اروخ،علم االجتماا الديين العان،دار العلون لل شر والتو يل،ع ابة اجلزائر( 2
  21ن ل املحدر ص 3



 

15 
 

بال ص القرآا الوارد ا اآلية  او علم العمون فان ال الس ة املسلما مليعا يرون أند الدين ع د   اإلسالن،  ميان

عهد حممد الم    من سورة آل عمران.واملقحود و ا باإلسالن كجمل ما أوحم به   من عهد نو ،  ىل19رقم 

 1عليه وسلم."
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 :تالثّ ــــــــــــالتم-2

 أدرج من أودل وو Serge Moscovici"موسكوفيتشي سرج" ال رنسي الباحث أن اإلاارة وجتدر-  

الع األفراد  حواا الدراسة الت ت اول فيها ع د  1امل هون وفا تطوير علم وعمجمل البح ية، اوقول ا التم جمل م هون

جمل نسق من القيم وامل اويم والسلوكياع املرتبطة بسماع التم د "ال رنسيا حول التحليجمل ال  سي حيث اعتز 

 "ومواضيل حيدد معاملها الوسط االجتماعي .

 االجتماعية: التّمثالت فير تعا أهمومن 

 ا اليواور باقي عن تتميز هواور : وي االجتماعية التم دالع : Durkheimدوركايم آميل تعريف -أ 

ا ، املاضية ويات ا بقايا وي ، أسباب بدوروا ووي  ا أسباب فهي ، اخلااة ميزا ا بسبب الطبيعة  عاداع أهند

ا واحدة وبكلمه ، نعي أن دون  رك ا ميول ، مسبقة ، أحكان مكتسبة  مات ا. يشكجمل ما كجمل أهند

 أفراد ويتقامها ، واملعتقداع القيم من  الل  مهينة عادية ملعارف اجتماعي ب ا  :وي Ficherفيشر تعريف

نير م  توحيد  ىل اخل(وتؤدر .. ، اجتماعية فئاع ، أحداث ،  أفراد مواضيل اتل ة حول وتدور ، معي ة ملاعة

 . االجتماعية الت اعالع أث ا  تيهر أهنا كما لألحداث

 

 : Abric ابريك تعريف 

 اجلماعة أو ال رد يقون  الله من والفر ، معا عقلي  ااة ب شاي سوورة أو م توج عن عبارة وي       

 نوعياً. معم م حه وكفلك الفر يواجههم الدافل بتشكجمل
                                                           

 71، ص2007،تونل،02واالستخداماع جملة ا اد  ذاعاع الدول العربية(العددعبد الوواب بو  وفة،األط ال وال ورة املعلوماتية،التم جمل  1
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 مليل أند  جند االجتماعي ال  ل االجتماا وعلما  علما  تعري اع با موا نة  جرا  وع د ذكر ما وفق وعلم     

 : هي االجتماعية التم دالعأند  علم ركزع قد التعري اع وفا

  وسلوكيات ا توجيه مواق  ا ا األكز األثر  ا والت عش اوا الت السابقة اخلزاع عن نتاج -أ

 االتحال طريق عن اجلماعاع ت اقلها با يتم ساذجة عادية معرفة فهي ، محادروا أوم من وو اعتمل  ن - ب

. 

 فيه نعيش الفر قيم ومبادو اعتمل أند  ذلك  ارستها أو نشن ا حيث من سوا  باعتمل مرتبطة  هنا - ع

 .منارسها الت والسلوكياع التحرفاع اتلا طريق عن حيات ا االجتماعية ا عموماً  تعكل ووي في ا مست بطة

 املتم لة استجابات ا أند  كما ، تحورات ا ع الت ا( ا من ناجتة وي واألايا  لألحداث ونيرت ا ادراكات ا ججمل  ند  - ث

  .  ا امل وة للمواضيل ع الت ا طريق عن موجهة وي السلوكياع واملمارساع اتلا ا

  ا األ رى اجلماعاع عن ومبادو عيزوا قيم  مجمل ملاعة كجمل أند   ذ ، اجلماعاع با تالف مرتبطة  هندا - ج

 نيراً   ىل أ رى ملاعة من واستجابات ا أفعال ا تتمايز وبالتايل حمتوى التحوراع التم دالع(، ا ا تالفاً  و اك رعجمل

 . فيه الفر نعيش اعتمل محدروا ومبادو قيم من في ا ستدمش ما لتمايز

 كما االجتماعي اعال ا تقل عاماً  ال االجتماعية التم دالع أند   ىل يشو السابقة ال قاي ا ذكرا مت ما  ند      

ا  p.40 , 1989) واالجتماعي ال  سي اعال با ما الواجهة ,ا تقل لك ها) ال  سي اعال ا عاماً  تقل ال أهند

Denise & Jodelet)..  
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 الت وبالت اعالع باجلماعاع امل اويم اخلاص من سلسلة با ما ت درج االجتماعية التم دالع أند  يعين ووفا       

 العوامجمل االعتبار ب ير األ ف مل تدرس أن رب االجتماعية ، فالتم دالع والتطور والب ية ال شو  من كجمل علم تؤثر

  واالجتماعية الوجدانية واملعرفية

 عان "دوركا " به جا  اجلمعي الفر التم دجمل م هون  ىل ال يرية وفا أاول تعود االجتماعية: التم دالع نيرية 

1898، Representation ال رنسي العاي و ااة االجتماعي ال  ل علما  اوتمان أثار الفر امل هون وفا 

  ىل االعتقاداع لإلاارة االجتماعية التم دالع ملحطله واستخدامه Moscovici,1981) "مسكوفيشي")

ا ذلك ، ما جمتمل أفراد حيملها الت واألفكار  : أهند

 با جمراوا تن ف الت االجتماعيةاالتحاالع عن ت ب ق ، التعليالع و واملقوالع امل اويم من م يومة         

ا االجتماعية املعرفة جوور اليومية تشكجمل اوياة سيا  ا األفراد  وفهمه من العاي املعرا التمكن علم تساعدنا ألهند

ا كما  . بشننه اآل رين مل التوااجمل علم قدرت ا تعز  اهند

 وي وما ، القدمية اعتمعاع  ملهاكانئ  الت واالعتقاداع األساطو ت اهر فمهنا ، املعاارة اعتمعاع وا       

 وو ما يحبه كيا ..." توضه فهي ، " اواضر الوقئ ا به العان املن وذ للم طق الراو ة الحيغة"  ال بفلك

 الوقئ.  منلوفاً مل واليواور املعلوماع من منلوف غو

 العالقاع االجتماعية دي امية ا أساسيا دوراً  تلعب ألهنا ، وسلوكيا م اجتاوا م ا توجيه األثر اكز  ا ووي     

 :وي وهائا أساسية ألربل تستجيب االجتماعية فالتم دالع ، املمارساع ا وكفلك
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 ا بمدماجه وذلك ، الواقل ب هم وت سو لألفراد)التم دالع(االجتماعية التحوراع تسمه : املعرفة وظيفة -1

االجتماعي  التوااجمل تسهجمل كما  ا يؤم ون الت واآلرا  واألفكار مل القيم م سجم ، لالستيعاب قابجمل قالب  طار

 . ونشروا ونقلها املعرفة بتبادل يسمه مشإك مرجعي إلطار بتحديدوا

 تسهم أهنا كما ،  ك اً  أمراً  علم  حوايتها او ا  وجتعجمل اجلماعة  وية التعريا ا تسهم : اهلوية وظيفة -2

  ص بسووراع فيما مهمة مكانة للتحوراع تعطي الوهي ة فهفا ، االجتماعياوالتح يا  املقارنة عملية ا

 ألند   ليها ي تمي الت اجلماعة عن ال رد ارابية ع د اورة علم او ا  وو الوهي ة وفا من ا دف أند  ذلك

 تعكل االجتماعية التم دالع

 . لل رد االجتماعية الت شئة من ما نوعاً 

 االجتماعية التم دالع تشكله الواقل الفر ت سو ف يان ، واملمارساع السلوك تودجه  هنا : الّتوجيه وظيفة -3

 : وي أساسية عوامجمل ثالثة من انطالقاً  ت تش للممارساع التوجيهية بال سبة العملية ووفا لل عجمل كموجه يعد

 العالقاع منط م الً   دد الت فهي ، من املوقا الغاية تعريا ا مباارة  التحوراع(تتد جمل التم دالع  ند  -أ

  الل من أو ب يتها ا سوا  طرف اجلماعة من واملتبم مباارة املعرا السو أمنوذج  دد ذلك أهنا ، لل رد امل اسبة

 . اتحا ا

 املعلوماع وتح ي  دد ووي ، علم الواقل أثرا  مجمل فهي ، للتوقدعاع  التحوراع(نياماً  التم دالع  ند  - ب

 فمهنا وبالتايل . دالال ا فهي ، التم دالع  مله ملا م اسباً  الواقل وفا جعجمل وو وا دف اخلااة بالواقل، والإملاع

 وسلوكيات ا. وتقييم ا انطباعات ا وهي تها توجيه ، الواقل رمو  ل ك أنيمة تعدد 
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 ما موقا ا مرفوض وو وما مسمو  ما وو ل ا  دد  ذ ،  ا قون ن الت ملمارساع وا السلوكياع تقرر  هنا -ج

 . الال مة وتحور السلوكياع االجتماعية والروابط القواعد تعكل أهنا ذلك دور املعايو بالتايل وتلعب .

 فهي ، األفراد يتب اوا الت ف اواملواق البعدر للسلوك بالتزير االجتماعية التم دالع تسمه : التزير وهي ة -4

 بتقوية ألهنا تسمه ، األمهية غاية ا الوهي ة ووفا ، ذلك بعد به وتزرا القيان سلوك ا قبجمل  ديد ا دوراً  تلعب

 : مها عمليتا  الل من الوهائا وفا تؤدر االجتماعية التم دالع التمايز االجتماعي،  ند 

  والتجــــــســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيد.  الـــــــــــــــــــــــــــــــــربط

 وو اجلديدة عا اخلزاع ربط علم تعمجمل مسبق معرا نيان ضمن الفون ا قائمة فنمدا الروابط م اويم          

  ال ا من يتم الت العملية فهي التجسيد عملية وأماد  . ال يان ذلك ا قائم

 أند  كما- . معرفة" بوا ها وقبو ا استيعا ا ال اس ملعيم يتسم ل حمسوسة أايا   ىل اعردة األفكار  ويجمل

 " Personification التشخيص" : مها ميهرين للتجسيد

 " configuration والتحوير" ،  بشخص املعلوماع أو األفكار ربط ا ويتجلم

 عن  تلا االجتماعي التم دجمل م هون أند  عن يكشا ووفا .بشكجمل أو بحورة املعلومة أو ال كرة ع يجمل ،أر

 واستعداداً  م به  ارجي  ىل استجابة ع جمل امل اويم فهفا ، والحورة واالجتاا الرأر م جمل املشا ة األ رى امل اويم

 غة ايا يعيد انه دليجمل جمرد من أك ر فهو امل به واالستجابة من كجمل حيدد فانه االجتماعي التم دجمل أماد  بال عجمل للقيان

 ، ذلك عن العالقاع فضالً  من اكز نسق ا ويدجمه معم له يعطي  ا  طاروا ا حيدث السلوك الت البيئة ع اار

 : اآلتية لألبعاد  ليلها وفقاً  ميكن االجتماعية للتم دالع املكونة الع اار فان
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 اقجمل أو أك ر ، وكي اً  كماً  معا موضوا اجتماعي حول املكتسبة املعارف عجموا تتعلق ووي : املعلومة -1

 أو أالية. عادية معلوماع ، منطية

 للتم دجمل حقجمل و اك يوجد  ذ ت ييم احملتوى فكرة عن أودالً  يعزد  فهو ، ما حدد  معقد  ىل ووو : التمّثل فعل -2

 املعلوماعمن  أدىن حد توفر رب انه يعين ووفا ، ونوعية كي ية ، فخوااه للع اار ورمية وحدة وجدع كلما

 . للت ييم القابلة

 . التم دجمل حيال موضوا السليب أو االرايب سوا  العان التوجه عن يعز ووو : االجتاه3-

 أبعادوا با والعالقة التم دالع االجتماعية حمتوى بتحديد جهة من ل ا يسمه األبعاد ال الثي التحليجمل وفا  ند 

 بي ها والتميز اجلماعاع اتلا با التباين حول مقارنة دراساعا   باجر يسمه فانه أ رى جهة ومن ، املختل ة

 با نيرية السلوك بت سووا قامئ الت السلوكياع من العديد عن يكشا انه لتم دال م االجتماعية .كما وفقاً 

 ا وية ونيرية االجتماعي ، التح يا ك يرية la théorie de classification sociale اجلماعاع

 يتم الت العملية " بننه االجتماعي التم دجمل عرفئ الت la théorie d identité sociale ةاالجتماعي

األفراد  ووية ا اجلماعاع مضمون ع يجمل أر ،  ليها ي تمون الفين  ىل األفراد اجلماعاع من األفكار نقجمل عقتضاوا

 واملقارنة ال رد االجتماعية عضوية من كجمل دور وأمهية ، وال قافة بالقيم تتنثر عملية فهي ، " االجتماعية

 واجلماعاع  ليها، ي تمون الت ملاعا م با التمييز أوجه عن للبحث باستمرار ال ئاع با تتم الت االجتماعية،

التطرف  ا ال رد نزعة ي سدر الفر وو التح يا اجلماعاع با السلوك نيرية ت إضه الفر التمييز فهفا .األ رى

 .االجتماعية والسيادة القوة حنو والتوجه والتعحب
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 االنطباعاع ذاع  ىل نحجمل أن ا ال ورغم ، ذا ا " االجتماعية املعرفة" مليعاً  حنمجمل ال أن ا من الرغم فعلم       

 اخللقية ونيم ا ، واالجتماعية السياسية ، و يديولوجيات ا الدي ية اعتقادات ا من الك و أند   ال ، اآل رين عن

يسميها  الت وي املشإكة االعتقاداع ووفا . ب ا احمليطة االجتماعية األطر ا ضو  تتحدد العلمية ونيريات ا

 1.االجتماعية بالتم دالع موسكوفيشي
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 مفهوم الدولة االسالمية:-3

السياسية من جمال وي نقجمل املسنلة -ان مسنلة الدولة ا االسالن كما جا ع ا طر  "عبد االله بلقزيز":        

ويتضه من  1ال قه العان ،وال قه السياسي ،اىل علم الكالن،حبيث تحبه مسنلة عقدية من مسائجمل ااول الدين.

 الل وفا،اند مثة عالقة وطيدة با الديين والسياسي ا اعال السياسي االسالمي .وان كان يبدوا احيانا ان 

كر السياسي االسالمي باعتباروا الوريث الشرعي الوحيد ،فان ذلك ي الدولة االسالمية قد ا الئ اخلالفة من  ال 

"الدولة  -يكن اال ع ابة تعديجمل حملتواوا الطوباور وكما تيهر معاملها لدى اال وان املسلما من  الل

االسالمية"علم حنو ما رسم مالحمها وتقاسيمها حسن الب دا،ال تعدو ان تكون ا الطبيعة جمسدما اغوا 

فة.ومن و ا يك  ا ان ن هم ان "الدولة االسالمية"ع جمل امتدادا تار يا مل هون "اخلالفة "ا ال كر السياسي للخال

االسالمي املعاار،وذلك ما يز  ايضا من حيث مستوى نيان امل اويم املستعملة ا نيريت :"اخلالفة"و"الدولة 

 ئ و اك حدود متقاطعة جتعلهما احيانا ا هجمل االسالمية"علم حد سوا ،وان كانئ علم حنو مت اوع .وان اك

الواقعية :ال كرية والسياسية الت انطوع عليها ااكالية "الدولة االسالمية"ا مقابجمل اخلالفة وطوباويتها،ما أسل 

لعالقة متوترة با اخلالفة ووري تها ،تحجمل احيانا حدد التدا جمل والتماوي،وجتعجمل احيانا ا رى العالقة بي هما جافية 

ولعجملد  ا مي جمل لتلك العالقة بي هما أمرين اث ا:"او ما ضرورة الدولة للجماعة  -متباعدة اىل حدد االن حال ،و 

ويتعرض "حسن الب ا" جمموعة رسائله لال وان  2اسالمية تلك الدولة.-او معم–االسالمية(،وثانيهما مضمون 

ا  اخلالفة وذلك للمكانة الت تشغلها ا ال كر املسلما عزيد من الت حيجمل عن تحودرا اوديث ا اعادة احي

العريب االسالمي ،وما علكه من قوة وجاذبية ا رمزيتها ،وقدر ا علم توحيد الشعوب العربية، واهر عحبيتها 
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"...ان اال وان ان اخلالفة رمز الوحدة االسالمية،وميهر االرتباي با امم -،فيقول ا وفا املعرض:

ة اسالمية رب علم املسلما الت كو ا امروا واالوتمان بشاهنا.واخللي ة م اي ك و من االسالن،وانعها اعو 

االحكان ا دين  ...واالحاديث الت وردع ا وجوب نحب االمان،وبيان احكان االمامة وت حيجمل ما يتعلدق  ا 

الفتهم م ف حودرع عن م اوجها ن ال تدا جماال للشدك ا اند من واجب املسلما ان يهتموا بالت كو ا امر  

الغيئ بتاتا اىل االن .واال وان املسلمون  فا رعلون فكرة اخلالفة والعمجمل العاد ا ا رأس م اوجهم ،ووم مل 

وفا يعتقدون اند ذلك حيتاج اىل ك و من التمهيداع الت البد م ها،وأن اخلطوة املباارة العادة اخلالفة البد ان 

بد من تعاون عان ثقاا واجتماعي واقتحادر با الشعوب االسالمية كلها،يلي ذلك تكوين تسبقها  طواع:ال

االحالف واملعاوداع و عقد اعامل واملؤعراع با وفا البالد...ن يلي ذلك تكوين عحبة االمم االسالمية،حا 

.وو اك 1"هجمل   ا االرض"اذا متد ذلك للمسلما نتش ع ه االجتماا علم "االمان"الفر وو واسطة العقد...و

ايضا عدة مسائجمل  الفية با اتلا املفاوب االسالمية،كما وو اوال با م كرر االسالن املعاارين ،فه اك 

فريق يسلك مسلك املفوب الشيعي ا ااكالية الدولة االسالمية،ويعتقد اند الدولة واالمامة ااجمل من ااول 

اياوا فرعا من فروا ال يؤثر تاثوا كبوا ا السلب او االراب،ويرى وفا الدين،ويرى تيار ا ر عكل ذلك،معتزين 

"اوكم معدود -التيار عكل الرأر الفر ي ير له اال وان علم يد  عيمهم" حسن الب دا" الفر يرى اراحة اند:

ل وتعليم،كما ا كتب ا ال قهية من العقائدواالاول،ال من ال قهياع وال روا.فاالسالن حكم وت  يف،كما وو تشري

.وفا ما رعجمل مسنلة الدولة والسلطة ا االسالن ع د م كرر 2وو قانون وقضا  ال ي  كد واحد م ها عن األ ر"

اال وان باعتباروم امل كرين االسالميا املعاارين مسنلة عقدية ال فقهية،أر يعين ذلك ان االسالن ليل جمردد 
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اجتماعي وسياسي متكامجمل،وال يقبجمل باستمراريته وكي ونته االد ا  عقيدة دي ية فحسب،بجمل يتعدداوا اىل مقان نيان

هجمل كيان اجتماعي يعزد عن سلطة الدولة وي رض احكامها ،ووفا ما جتسدد ا التعبو عن التجربة ال بوية ا ب ا  

كان القرأن ألند ت  يف اح: اند الدولة ضرورة ا االسالن -دولة املدي ة،حيث يقول حممد مبارك ا وفا الباب:"

 ت ل من دون دولة عا فيها أحكان الزكاة واودود وسواوا (،وألند امل هون القرأا للوجود البدد له من اطار 

 .1اجتماعي لكي يتحقق:ووو الدولة االسالمية،ن ألند ال يب ن سه اقان دولة"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  128املرجل السابق،ص 1



 

26 
 

 الراعي والرعية:مفهوم – 4

.وراقبه، وتوىلد 1"فما رعوها حّق رعايتها"-تعاىل: ل، قاه، ح يةورعايمن رعم الشدي  رعيا الّراعي يف الّلغة:

.والرداعي 2"واّلذين هم ألمنتهم وعهدهم راعون"-،قال تعاىل:اأمرا.ورعم له عهدا وحرمته:الحيها وح يه

.واجلمل:الردعا ،ووو ملل :الويل،وكلدمن ويل أمر قون فهو راا.واسإعاا الشدي :استح يه عليه،وطلب م ه أن يرعاا 

 علم و ن فعال ووو نادر،ورعاة ورعيان أيضا.

 3ويتوىلد أمروم.وجتمل أيضا علم رعايا. نحي يون، ويراقبو  ن:القون املوىلد عليهم، وموالّرعـــــّية-

 ــــــــــم.واألمو واواكــــــــــــــــــــــــ ككجملد من ويل أمرا باو ظ والسياسة، كامللالّراعي اصطالحا:-و

 4محاوهم. معامة ال داس الدفين عليهم راا يدبدر أمروم، ويرعوالّرعــــّية:

أما ا بعدمها السوسيولوجي فين ف وفين امل هوما  الرداعي والردعية(تطودرا تار يا ، اادة علم ضو  العالقة        

أند احد -الت تؤسل ملبدأ السلطة الفر يربط كالمها وي رض م طقه اخلاص  الطداعة      و والوال (،حيث جند

مية وي تلك املماثلة الت  لقها املخيال اإلنساا عز العحور أومد التجلياع القدسيدة للسلطة ا اعتمعاع القد

 با عالقة اواكم باحملكون من جهة ،وعالقة الرداعي بقطيعه من جهة أ رى.

                                                           
 27القرآن الكر ،سورة اوديد،اآلية  1
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لقد ااتغجمل التخيدجمل اإلنساا للسلطة طويال مستعوا اورة الراعي ،ووو يقود غ مه حاد أند عالمت الرداعي       

-كجمل واحد م هما-ن داالد واحدا،فقد أابحتا ا الحوورة التار ية عتلكانوالردعية،وان كانتا  مال

 مدلولا،فمدلوال الــــــــــــــــــــــــــــرداعي مها:

 اواكم اخللي ة،األمو،قائد اجليش،الوايل،اخل...(            -1-

 وراعي املااية بقر،غ م(.-2-

 أما مدلوال الردعية فهما:احملكومون:األمدـــــــة،الشدعب اخل...والقطيل من اويواناع بح ة عامـــــــــــــــــــــــــة.فاملدلول       

باملعم un sens connotatif)اا السيداسي لكــــــــــــــــــجملد من عالمت الـــــــــــــــــــــــــــــرداعي و الــــــــــــــــــــــــردعية وو ثانور ح

ععم أند املدلول السياسي لعالمت الرداعي والردعية،ليل ا اوقيقة  ال مدلوال (le sens dénotatif)املباار

 1ثانويا حافدا، حييط باملدلول املباار الردئيسي ،ووو راعي الغ م وقطيعه.

حث ا ألياع ااتغا ا ،دا جمل ركان املدودنة العربية ولت كيك الرؤية الردعوية للسلطة وقداستها ،والب       

مالحية حممد اجلابرر علم اقتضا ا،ال ختلو من امهيدة،لكوهنا تشو اىل قداسة السلطة -االسالمية،جند أند 

الردعوية،باعتبار اند الرداعي السياسي مياثجمل األ ة.يقول اجلابرر:"وقليال ما ن تبه اىل أند الراعي ع دنا الواحد 

ألحد،ك وا ما تعددد الرعاة علم رعيدة واحدة ،حاد ولو كانوا قليلي العدد،ع ابة تعددد األ ة،وبالتدايل ،فكما ا

أند"الشدرك"ا ميدان الددين غو مقبول وال معقول،فكفلك ي ير اىل "املشاركــــــة "ا اوكم،أهنا ما الئ ع دنا  

 2ك را واوادا ا السياسة.

                                                           
 69، ص1992حممد اجلويلي ،الزعيم السياسي ا املخيال اإلسالمي،دار سراس لل شر،تونل، 1
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 مفهوم االمامة:- 5

قد رمل فقها  الس ة والشيعة علم مبدأ االمامة كشري رب توافرا اساسا ا ت ييم االجتماا        

لغة محدر -االسالمي،اال اهنما  تل ان ا املعم ،حيث جند ان االمان ي زل م زلة اخللي ة ع د الس ة واخلالفة 

فالن فالنا اذا قان باالمر ع ه،اما معه او ختلدا فالن فالنا اذا تن ر ع ه،واذا جا   لدا ا ر،ويقال  لدا 

بعدا...وبيان ذلك ان اخللي ة ع دوم يقون ا م حبه مقان الرسول الم   عليه وسلم.وقد كان الم   عليه 

االعلم،ويتوىل ت  يطه والدفاا  1وسلم ا حياته يقون علم امر ذلك الدين ،الفر تلقاا من جانب القدس

لكن االمان الواي ع د الشيعة،يقل نحب -،و  83ن   تعاىل ،ودعوة ال اس اليهع ه،كما توىل ابالغه ع

األودل أر اخللي ة( باال تيار ا تيار اوجمل اوجمل والعقد(،ولفلك ميكن عزله اذا نقى البيعة.اما ال اا ،فهو مت ق 

حيمجمل ت ويضا ا يا ال ميكن ان ،باعتبارا 2عليه" "بالتعيا"اال ي،ومقامه ع ابة مقان ال يب ،ولفلك ال ميكن عزله

ي س  بتقرير انساا،و فا تعتز االمامة ا ال كر الشيعي "ااال من ااول الدين"،مقارنة بالس ة الفين يضعون 

اخلالفة ا م زلة "فرا من فروا الدين"،ووفا ما رعجمل االاجمل ا املخيال الشيعي :االساس وما يبم عليه غوا،وما 

اوديث وال قه والت سو مبين علم اد  الرسول -الشيعة وو ما يبتم عليه الدين ذلك ان يراد بااول الدين ع د

،وفا ما رعجمل االمان اادقا كونه 3،واد  الرسول متوقا علم ثبوع املرسجمل وا اته وعدله وامت اا القبه عليه 

وكما ان ال حوص الشرعية تقردر مبدأ االمامة،كفلك العقجمل وامل طق يقيم عليها -حافظ للشرا وم زا عن اخلطن،

                                                           
 114-113،ص2000، 1د عمارة،اإلسالن وأاول اوكم لعلي عبد الرا   دراسة ووثائق(،املؤسسة العربية للدراساع وال شر،بيورع لب ان(يحمم 1
 3-2، ص2011، 3عبد االله بلقزيز،الدولة ا ال كر اإلسالمي املعاار،مركز دراساع الوحدة العربية،بووع لب ان(ي 2
 217ن ل املحدر،ص 3
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.ما ميكن استخالاه من ت سو معم م هون االمامة ع د الشيعة وو:انده ال د جمل للرعية او االمة ا تعيا 1الدليجمل

 ية"،او بوجهة نير أ رى االمان او ترتيب االمامة،ألن االمامة تن ف ا نير فقها  الشيعة "اكال من الوالية اال

ا "عهد ا ي ا م زلة ال دبوة"،وذلك من م طلق ان ال بوة باعتباروا نقجمل للرسالة وت سو  ي ير اليها علم اهند

الحكامها با ال اس ،ونيان حكم ا ن ل الوقئ لتسيو اؤون األمة،ووفا ما رعجمل االمامة  ا ال قه 

ابقةال تقبجمل فحجمل األوىل عن ال انية،ألن االسالن مركب با ما وو الشيعي( الفة ا ن ل الوقئ و بحيغة متط

وتتبا -سياسي وما وو ديين وال يقبجمل الت كيك،و فا امل يور جند تدا ال ا العقجمل الشيعي با االمامة وال بوة،

 2األسباب اواملة علم القول ان االمامة من أاول الدين ال من فروعه.

واخلالفة ا لسان -علي عبد الرا   للخالفة ا كتابه"االسالن وااول اوكم" : وجند ا تعريا االمان الشي 

املسلما،وترادفها االمامة. وي رياسة عامة ا امور الدين والدنيا نيابة عن ال يب الم   عليه وسلم.ويقرب من 

اقامة القوانا  االمامة عبارة عن  الفة اخص من االاخاص للرسول عليه السالن ا-ذلك قول البيضاور:

 لي ة واماما،فتسميته اماما -.ومي القائم بفلك3الشرعية وح ظ حو ة امللدة،علم وجه رب اتباعه علم كافة االمة

فتشبيها بامان الحالة،ا اتباعه واالقتدا  به،واما تسميته  لي ة فلكونه  لا ال يب ا امته فيقال  لي ة 

سميته  لي ة  ،فاجا ا بعضهم..وم عه اجلمهور م ه...وقد هنم ابوبكر باطال ،و لي ة رسول   ،وا تلا ا ت

 4ع ه ملا دعي به،وقال لسئ  لي ة   ولكين  لي ة رسول   الم   عليه وسلم

                                                           
 217،صن ل املحدر 1
 218املرجل السابق،ص 2
 511-114، ص2000، 1العربية للدراساع وال شر، بووع لب ان(ي ةوأاول اوكم لعلي عبد الرا   دراسة ووثائق(، املؤسس نحممد عمارة، اإلسال 3
 114ن ل املحدر،ص 4
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وقد جعجمل وفا التماوي با ال بوة واالمامة ا ال قه الشيعي ،أثرا ال يقرد با تتان ال بوة ع د اوقبة احملمدية  -    

فاة اخص الرسول الفر كان حامال  فا الرسالة ،كما ي ير اليه فقها  الشيعة.بجمل جند اند ذلك التماوي وو 

.وما يزون علم ذلك ما ميكن 1يؤسل النتداب الست اف ال بوة عز االمامة،"حا ال نقول "نبوة مستنن ة"

 است تاجه ا املقالة ال قهية الشيعية،واملتم جمل ا:

تقون ب  ل وهائا ال بوة،أر اهنا احت يئ ب  ل الطبائل  العحمة(واخلحائص قيادة األمة  اعتبار اند االمامة

وتبليغ الرسالة...(،و قيامها علم مقتضم التعيا او الت ويى اال ي .ومن  الل وفين الشرطا فقد اختفع 

اسي،ما قد يح  ها من  الل االمامة ل  سها حيزدا متعاليا مييزوا عن كجمل حيدز:انساا ا طابعه االجتماعي والسي

 وفا االسباب ا باب ااول الدين.

" ووي من ال تائش الوصيةوان تطرق ا ملسنلة التعيا أو ال حب اال ي لتوال ا اىل نتيجة تقودنا اىل م هون"         

االمامة،بوا ها السياسية الت تز  جليا ا اعتقاد الشيعة اجلع رية،وتيهر ايضا ا املالمه الحرحية ل كرة دولة 

 دولة ذاع ابغة دي ية أو ثيوقراطية.

غو ان فقها  الشيعة ال يكت ون علم وجوب تعيا االمان وتسميته ،كدليجمل عقلي،بجمل يعز ونه بندلة نحية من     

 اوديث ال بور كحديث الغدير وال قلا و حديث امل زلة،وذلك اللباسه ارعية دي ية بعد العقلية.
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 مفهوم الشورى:6-

وا وا عهد الراادين بننه "عهد  لقد قيجمل الك و عن مبدأ الشورى ا املؤل اع اإلسالمية، حا -     

الشورى"،فماذا يعين وفا املبدأ؟ لقد حدد بعى علما  املسلما املعاارين م هون "الشورى"بننده التشاور با 

يطر  الت كو ا -.كما 1 دولة اإلسالن"املسلما ا انتخاب  لي ة وا اؤون اوياة العامة واؤون" اوكم ا

أسئلة ثالثة رئيسية:ما معم الشورى،ما موقعها ا التحور اإلسالمي -ا ال كر اإلسالمي ملعاار–مسنلة الشورى 

وجند ا مقابجمل وفا 2للمسالة السياسية:مسنلة السلطة والدولة،ن ما طبيعة العالقة با الشورى والدميقراطية؟

الإاكم املعرا ا جانب ال قه الكالسيكي حول مسالة الشورى،ما جعجمل فراغا كبوا غلم الطر ،غياب ذلك 

استعارة بعى املوضوعاع -املستوى ال يرر للت كو اإلسالمي املعاار،ودفل بالك و من امل كدرين املعاارين  ىل

حن امل هون بالداللة الكافية ،سعيا ،وفا ما ترك جماال واسعا لش3ال يرية اودي ة حول الدميقراطية و لباسها للشورى

م هم لتوهي ه وفق متطلباع اخلطاب ،ووفق البعد السميائي املطلوب.كما ي ي جه امل تحرين مل هون الشورى ا 

عايزا وا تالفه عن ال موذج الغريب مل هون الدميقراطية،وعن أاالة األول مقابجمل  يا ال اا.حيث جند أند حديث 

ى،قلدما يستوق هم وفا امل هون وق ة نيريدة لتعري ه،عقدار ما ي طور عليه وفا امل هون من اإلسالميا عن الشور 

التباس لدى مستعمليه، ااة ا ال كر اإلسالمي املعاار،ما رعله عاجزا أحيانا أمان املوضوعاع الت يت او ا ،ما 

ن ا اوقجمل العلمي،والعمجمل علم عدن تدا جمل رعجمل الك و من العقباع أمان توفو املعاا الال مة الستعمال امل هو 

معانيه مل معاا م اويم جديدة وقريبة ، اكيه ا الداللة ا ك و من األحيان م جمل الدميقراطية. ولعجمل أول ما ي تش 

                                                           
 441،ص2002، 1،بووع لب ان(يمروة،ال زعاع املادية ا ال لس ة العربية اإلسالمية،اعلد األول،دار ال ارايبحسا  1
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عن تعريا الشورى ا باب نيان اوكم ا اإلسالن وو القول انه نيان حكم اورر،باعتباروا مسنلة أاولية ا 

ن مزدراع ذلك األاجمل :العبودية هلل وحدا دون  اراك،ما يؤسل ملبدأ املساواة با األفراد،و قرار اورية اإلسالن ،وم

ال ردية،والتساور أمان الشرا ا اوقو  ،فتلك املساواة وي من ي رض الشورى ك يان سياسي حيردن عوجبه كجمل 

ر غو قابجمل للتعطيجمل ،بجمل اهنا تعبو فكرة كي ية ان راد بالسلطة أو احتكار  ا.وفا ما يوضه أند الشورى أاجمل عقد

ا األرض ،وا السلطة،وطريقة اوكم واخلوض ا أمور األمة واؤوهنا عقتضم اإلملاا،باعتبارا  فاالستخال

 ند -ما نقرأا ا سيا  التعريا الوارد عن الشي  رااد الغ واي:" كجوور م هون السلطة ا اإلسالن ،وذل

يسئ حكما فرعيا من أحكان الدين يستدل عليه بآية أو آيتا وبعى األحاديث والوقائل الشورى ا اإلسالن ل

،و منا وي أاجمل من أاول الدين ومقتضم من مقتضياع االستخالف،أر أيلولة السلطة الربانية للعباد...،ومن ن  

األ رى الشي  .وجند ا الض ة 1كانئ الشورى عمود ال قرر ا سلطان األمة،وهنوضها بنمانة اوكم..."

ا دولة"اوقو  واورياع"،فال ي بغي االعتقاد -القرضاور يتنودل مست تجا  أند الدولة اإلسالمية دولة دستورية،أو اهند

أند الشورى تعين قيان حكم مدا يتوافق فيه ال اس  اجلماعة،األمة...(علم قواعد وقوانا ات اقية أو وضعية( 

وما يستوحم من تلك التعاريا احملددة مل هون الشورى علم ا تالف  2برضاوم،وععزل عن مرجعية اريعتهم.

توجها ا املفوبية،علم أند الشورى ليسئ وا ة جاوزة،بجمل وي مبدأ مإوك لالجتهاد،و  ن كان وفا املبدأ عييما 

انل ا نير املسلما ، الد أند وسائجمل  قيقه ،وآلياع ضبطه ي تقردر،ووفا راجل ال تالف البيئاع وعدن جت

ما رعجمل اعال م توحا للمشاورة با  ! املستوياع اوضارية لدى معت قي الدين اإلسالمي،وان كانوا أمة واحدة
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ملاعة املسلما أو ألوجمل اوجمل والعقد ،أو األ ف برأر اإلمان لوجوبه ارعا،وحيدد ذلك الوجوب ا املسائجمل 

 ال الثة:

 نص نقلي حيمجمل دليال ارعيا من الكتاب والسد ة.ا ما ال نص فيه،و يراد به : ا حالة غياب -1

 ما حيتمجمل وجووا عددة،أر ما تعددع فيه اآلرا  ،أو ما  ود فيه اإلمان.-2

 املراد  ا ملحاحل املطلقة غو املقيددة ارعا.  راملحاحل املرسلة، أ-3
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  مفهوم أهل احلّل والعقد:7-

تكاد ال ختلوا ال حوص املؤطرة للسياسة الشرعية ا االسالن من م حجمل نيرر ،مي جمل حمور العقد ا اطار       

املشروعية الت ت يم سائر اروي اوكم من طرف ملاعة من املسلما، تسمم ب:"اوجمل اوجملد والعقد".والت توكجمل 

ها  تجمل مكانة رفيعة ا جمال تشكيجمل الدولة وال يان اليها الوهي ة السياسية والدي ية االسإاتيجية ،وفا ما رعل

السياسي ا االسالن.وجند ابو اوسن املاوردر من افضجمل من ترجم دور اوجمل اوجمل والعقد ا كتابه"االحكان 

 "ا كتابه،فهي ثالث: السلطانية"ومن با الح اع الت رب ان تتوافر فيهم كما قال "املاوردر

 .االعدالة اجلامعة لشروطه-1

 .العلم الفر يتواجمل به  ىل معرفة من يستحق اإلمامة علم الشروي املعتزة ا اإلمان-2

 .الرأر واوكمة املؤديان  ىل ا تيار من وو لإلمامة أاله، وبتدبو املحاحل أقون وأعرف-3

ضمن رئاسة ووو يست د بفلك اىل اند االسالن ي حياول ال حجمل با اؤون الدين والدولة،وكان نيان اخلالفة يت

ا يستمدوا من األمدة،الت ختتارا  فا  اخللي ة ألمور الدين والدنيا،واند اخللي ة ي يستمد سلطته من  ،وامند

امل حب،وتشدد أ را وع حه القوة والشرعية،اما مباارة او من  الل عقالئها وحكمائها أوجمل اوجملد والعقد(ويعتمد 

محاحل البالد والعباد.ومن  الل ما سلا ذكرا، فان حمور االرتكا  ا ارعية حكمه علم ثقتهم به ودفاعه عن 

ا نيرية املاوردر وي ضرورة وجود سلطة حاكمة،تقون حبراسة الدين وسياسة الدنيا،وعقدوا ملن يقون ا وفا 

 االمة ويرعم محاوــــــــــــــــها. 
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أن حيدث بعى التوسيل ا معم "أوجمل اوجملد  -املتشبل ع يور ال قها  التقليديا-وحياول رايد رضا-        

والعقد"،من  الل ا ضاعه لتسييل وهي ي،حا يعردف وؤال  بنهنم "سراة االمة و عماؤوا ورؤسائها"،وحا يعتز 

م ال ئة األثقجمل  ال من  1أند اال  األمة واال  حكامها من اال  وفا ال ئة. وي ير رايد رضا علم أهند

ال احية الشرعية،واكزوم تكلي ا من ال احية الوهي ية،اذ يرى فيهم ال ئة املخاطبة قرأنيا باألحكان 

طاعتها ل"أويل األمر"وطاعة اجلمهور  ا،واملكل ة ارعا"بت  يف األمر -وال حوص،واملنمور بطاعتها املزدوجة ايضا،

،وذلك لتنرجحها با الواجب الديين . وجند ا تعريا رايد رضا مل هون اوجمل اوجمل والعقد مزدوجة2  دف"ومراقبة امل

،يتطلب م دا الوقوف ع د وفا املزدوجة ا:اقها االول الفر يكمن ا استحالة  قيقها  واملمكن السياسي

الحتساب علم السلطان،ونحبه وعزله منوذج علما  الدين القادرين علم  ارسة ا-،فنابحئ منوذجا بعيد امل ال:

دورا سياسيا واجتماعيا  فا  -.وا اقها ال اا الفر حيمجمل ا تحودرا_أر رايد رضا3عقتضم األحكان الشرعية

اجلماعة ذاع الوهي ة االسإاتيجية ،وحمور العملية السياسية الت اابحئ  تكروا فئة أ رى حلدئ حملدها،وما عاد 

 ا، بسبب تلك ال ئة تكودنئ ا اورة طبقة سياسية جديدة احتكرع ذلك الدور.ذلك الدور من وهائ ه

حماولة االاالحيا،ا القرن التاسل عشر،لتطوير امل هون –ونفكر كفلك ا باب تعريا"اوجمل اوجمل والعقد"        

 ارج اطار -رفكما نع-من  الل املماواة با معم "اوجمل اوجمل والعقد"ومعم"نواب األمة".لك ها حماولةنشنع 
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م يومة  السياسة الشرعية،االمر الفر يسوغ معه حسباهنا ا عداد الت مية الفاتية للم هون من دا جمل اطارا 

 1ال يرر املرجعي.
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 مفهوم االستبداد:8-

انطالقا من فكرة حممد عبدا:"ليل ا اإلسالن سلطة دي ية سوى املوعية اوس ة والدعوة  ىل اخلو          

والت  و من الشدر"فانه ييهر بوضو  أند  فكر حممد عبدا يتقاسم الرأر واالجتاا مل رافل الطهطاور ، و و الدين 

علم ا تالف ا عدة آرا  ،وذلك ال تالف جمتمعا م التونسي ،ا فكرة الدفاا عن الدولة الوط ية، رغم أهنم 

و يديولوجيا م ال كرية،فم هم من عاار الدولة الع مانية ،وكان من با رعاياوا كخو الدين التونسي ،وم هم من  

كان ي تمي  ىل جمتمل مستقجمل بفاته عن الباب العايل باسط بول كمحر،والت ي تمي  ليها رافل الطهطاور وحممد 

ما جعجمل لكجمل م هم م يورا اخلاص ا جمال ال كر اإلاالحي ،ف جد ان التونسي يتمتل ب قافة  االحية عبدا،

أعمق  وبحورة أوسل من تلك الت ميتلكها الطهطاور وان كانئ بحمته اإلاالحية حاضرة ،وال ميكن بنر حال 

 من األحوال نكراهنا،ولك ها مطبوعة خبل ية فقهية  .

جلا وو الدفاا عن فكرة الدولة الوط ية الت أابحئ منوذجا غربيا وع وانا للتبشو و ذا كان م يور الر    

يكتمجمل وفا املشروا  ال بتوجيه نقد  ىل الدولة القائمة ووي:الدولة السلطانية الت تقدن ن سها علم  السياسي، فال

ا  مجمل ارعية سياسية ودي ية  ئ مسمم:  .ــــــــــــــــــــــــــــــةاخلالفــــــــــــــــــــــــــأهند

ال يقلون معارضة للسلط ة ،كما أهنم  "عبد الر ن الكواكيب"و "ملال الدين األفغاا"كما ا اجلهة القابلة     

عااروا االنتكاسة الت أاابئ الدولة الع مانية، وفشجمل مشروا اإلاالحاع  الت فرضئ علم السلط ة االرتداد 

وفا ما ي سدر ذلك اجل و  اجلامه إلنتاج مقالة نقدية -و:"عبد اإلله بلقزيز"ة كما ي سدرا  ىل نوا ا االستبدادي

حادة للسلط ة ول يان االستبداد اواكم  ا،بوا ه ال قد نعين(اكال أ ر ردي ا عن دولة حدي ة:دولة العدل الت  



 

38 
 

وا تالف مشار م،وقد كان آ ر 1 كان الدفاا ع ها قاما مشإكا با سائر اإلاالحيا علم ا تالف مقاال م

"واوقد أند الدين -من نادى ب بف وفا االستبداد من اعتز م شقا أ وريا "علي عبد الرا  " ،كما جا  ا قوله:

اإلسالمي برر  من تلك اخلالفة الت يتعارفها املسلمون،وبرر  من كجمل ما ويدنوا حو ا من رغبة وروبة،ومن عز 

يعا  أر اإلاالحيا أو دعاة اإلاال (علم وفا  تان من حيث ال قد املوجه  ىل دولة ، ال أهنم كانوا مل2وقوة"

السلطان، الت كانئ تقون علم  ارسة االستبداد ،وذلك قياسا بال موذج الغريب الفر كان يبين معاي حضارته 

واطن ضمن عقد علم مبادو الدولة الوط ية. وبفلك كان قد قطل أاواطا جد متقددمة ا اياغة منوذج امل

اجتماعي، حي ظ حقوقه وي يم واجباته وفق آلياع دميقراطية،مسدال بفلك ستارا علم استبداد دان عحورا ،بدأع 

ويرى بروان غليون ا كتابه "العرب و والع العاي "من  الل  هنايته بالقطيعة الت فحلته عن القرون الوسطم.

ملعاارة من حيث ب يتها االستبدادية وي جز  من الدولة السلطانية وجمل نستطيل القول  ند الدول العربية ا-سؤاله:

القدمية،السيما أن دراساع متعددة راحئ تبحث عن جفور االستبداد املعاار فقرأته  ا أاول اآلداب 

السلطانية،كما فعجمل كمال عبد اللطيا ا كتابه ا تشريه أاول االستبداد :قرا ة ا نيان اآلداب السلطانية(؟  

أند املستشرقا ااروا يتحدثون عن "دولة االستبداد الشرقي ".فعوامجمل التشابه تستدعي ربط الحلة السيما  كما

ووفا ما يدفع ا  ىل البحث عن  3أند الدولتا ت طلقان من نيان معرا واحد وو نيان ال قافة العربية اإلسالمية.

ا طياته ا اع ا يم ة ،ويتضده جليا أن مزراته ثقافية الت أسسئ  فا ال يان الفر حيمجمل -اجلفور االن ربو

مستمدة من العمق التار ي لل قافة االجتماعية اإلسالمية الت ااغئ منوذجا تستوحي م ه ارعيتها الدي ية 
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والتار ية علم طريقة " جتربة املدي ة"الت  مجمل قداسة عييمة ال يشو ا أر انتقاد ا املخيال العريب اإلسالمي 

ما مت االت ا  عليه كبديجمل عن حكم الرسول الم   عليه وسلدم وح اها علم استمرارية دولته،فقد حلدئ  ،وابر 

 "الشورى" نيابة عن الشدق السياسي واالجتهاد كبديجمل لسدد ال راغ ا غياب ال ص.

ال يان ميتلك  لقد عرف املسلمون منوذجا  ااا  م ا تسيو اؤون جمتمعا م السياسية،حا اابه ذلك و      

اطارا جغرافيا  ااا به،جبوار امزاطوريا ودول تتبم مناذج اتل ة ع ه،ولقد  ميدز "عبد الر ن ابن  لدون" با 

ا:" جمل الكافة علم -ثالثة امناي من اوكم ،ووي: امللك الطبيعي ،وامللك السياسي،واخلالفة،وعردف اخلالفة بنهند

مقضم ال ير الشرعي ا محاوهم األ روية والدنيوية الراجعة اليها".واذا كانئ ال رو  بي هما علم اعيد القاعدة 

ن امللك الطبيعي(والعقجمل ال رو  با الشهوة قوا-حبسب ابن  لدون-أو املبدأ اللفين يقون عليهما كجمل م ها وي

اهنا تسعم -علم اعيد ا دف– امللك السياسي(والشرا اخلالفة(،فان ال ار  با اخلالفة وبا ال وعا اال رين 

  1اىل  قيق املحلحة األ روية والدنيوية،بي ما يسعم امللكان الطبيعي والسياسي اىل  قيق املحلحة الدنيوية ححرا.

اخللدوا م تا  وان، ل هم مسنلة اخلالفة، وسواعدوا الت تقون عليها والقواعد امل يمة  ويعتز وفا الطر         

 ا،ويعتز تعريا ابن  لدون معياريا من حيث الإتيب ،وا وفا الباب يرى عبد   عرور من  الل مسه 

السياسة العقلية،وسبق  علم مستوى التاري  الكوا ،و اك عاثجمل ال ي كر:لقد جا ع اخلالفة بعد-تار ي ،اند:

وفا اوكم الطبيعي.لكن ا وقائل االسالن،و اك فر  و انقطاا،ألن العرب ي يعرفوا سياسة عقلية ألهنم ي 

يعرفوا مدنية حضرية قبجمل االسالن.فبفلك يرى "عبد   العرور" ان االسالن كان عمال اساسيا ا عميلة التحول 

ن عحر اخلالفة مرادفا ملرحلة اوكم الطبيعي،ن تلته مرحلة الحدان الت عرفها عرب ابه اجلزيرة،لفلك كا
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 1،فتالائ اخلالفة بفلك فشلئ،وي ت تحر اخلالفة علم السياسة العقلية ا االسالن اذا،بجمل اهنزمئ امامها.

ويرى ا مقابجمل وفا االمان اال ورر املتمرد "علي عبد الرا  " اربل موضوعاع تؤسل الطروحته ا مسنلة 

وتتعلق بطبيعة السلطة املطلقة الت يقون عليها نيان اخلالفة،وبعدن جوا  -خلالفة ا االسالن وأاول اوكم،ا

وارعية وفا ال يان من وجهة نير االسالن وبالقواعد الت تؤسسه  القوة املادية ال الرضا الطوعي(،ن بالطبيعة 

طة الت انطلق ا م ها ،وحنن بحدد التعريا اخللدوا ،ووفا ما يعيدنا اىل ال ق2 السياسية للحكومة ا االسالن

الفر ا ا امللك اىل اقسان وجعجمل فيها معيارا ت اضليا،ووو ما جندا ا  الاة "عبد   العرور" ا تحورا 

ان ما ي حجمل امللك عن اخلالفة ليل تطبيق الشرا بجمل -الفر ي سدر العالقة با اخلالفة وتطبيق الشرا،بقوله"

ووفا ما استحال  قيقه  حي ما كانئ املسافة با السياسة واملمكن تزيد   3 م من ذلك التطبيق".ا دف املتو 

اتساعا بزيادة حجم االستبداد واالن راد بشا ااكال اوكم والسيادة حا اابحئ ا بعى االحيان حمحورة 

كم ال ،او بحيغة ا رى با   ا سلطة الشخص،واستحال  قيق التوافق با الدولة السلطانية كواقل واخلالفة

واجب الشرا و كن السياسة .فبقيئ طوىب اخلالفة كحلم يراود املخيال ال قهي والسياسي االسالمي وان كان 

و اك من يرى ا بعى فإاته ما يزر عدة ااكال من االستبداد وا يم ة   .وعلم حنو يرى فيه "رايد رضا" ان 

  .دا جمل امل يومة ال كرية االسالمية! وجعلئ من اخلالفة ودفا بعيد امل ال مسافة السياسة واملمكن  ادع اتساعا

 

 

                                                           
 104عبد االله بلقزيز،الدولة ا ال كر اإلسالمي املعاار مرجل سابق(،ص 1
 107ل سابق(،صعبد االله بلقزيز،الدولة ا ال كر اإلسالمي املعاار مرج 2
 105عبد االله بلقزيز،الدولة ا ال كر اإلسالمي املعاار مرجل سابق(،ص 3



 

41 
 

 :الدولة الثيوقراطية-9

ال يوقراطية كلمة يونانية وتعين" حكم االله"،ووو اكجمل من ااكال اوكومة ،يتم فيها تحور الدولة كما لو         

كانئ ختضل الدارة مباارة من قوة ا ية،كما وو بالضبط أن حيكم الدولة رججمل دين ،او من  الل حاكم ،أو 

ال يوقراطية االله وو ذاته رأس الب ية ا رمية ملك يعتز ن سه م وضا من االله،و ضل لالرااد اال ي.ويعتز ا 

للحكومة، الت تتطابق مل نيو ا الدي ية،ومها ع ابة ذراعان للسلطة ،لكن ا ال هاية ختضل الب ية ا رمية للدولة 

 ية للب ية ا رمية للدين ،ووو ما ي تش ا اال و منوذج "االكلووس"الفر رعجمل رجال الدين ا مقدمة السلطة الدي

 واملدنية معا.

وجند ا كتاباع "عبد االله بلقزيز" عن ابهة ال يوقراطية،ا باب غلود اواكمية ووالية ال قيه ا االسالن         

تحودر غو منلوف لل يان السياسي ا االسالن،غو منثور عن السابقا:فقها  وحمدثا،أر اىل نيان  -أنده :

اىل -ك ر-ال قافة السياسيةاالسالمية،وو ما حدا بباح ا اسالميا معاارينثيوقراطي ليسئ تعرف له ااول ا 

كما ي   1التحدر ل قد م هون السلطة الدي ية،وبيان غربته وبردانيته عن ال كر االسالمي والتجربة اوضارية لالسالن.

مد عبدا" و"عبد يكن موضوا نقد جبديد وامنا وو تعبو قد جرى ا افكار االاالحيا اسالميا ام ال "حم

الر ن الكواكيب" ،ويعتز وفا ال قد  يا ملا ت طور عليه ضروراع اوقبة املعحرة،ويعين وفا:"بعد ان اطلدئ 

من -م جمل سابقه االاالحي-"وما مع اوا وساللتها.ووو نقد جرىاحلاكميةموضوعة السلطة الدي ية جمددا ا ردا "

 2موق ا اايال لالسالن من السياسة واوكم.مواقل اسالمية،وا سيا  الدفاا عما  اله 
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-وخنلص اىل تعريا أ ر للسلطة الدي ية من  الل احد اكز نقادوا املعاارين الكبار "حممد عمارة"،بنهنا:      

"...تعين...ان يدعي انسان ما ل  سه ا ة اوديث باسم   وحق االن راد ععرفة رأر السما  وت سوا.وذلك 

ن الدين أو بنمور الدنيا...وسوا  ا ذلك أن يكون وفا االدعا  من قبجمل فرد ،يتوىل م حبا دي يا فيما يتعلق بشؤو 

 1أو م حبا سياسيا ،وسيان كفلك َأَاَدَرع وفا الدعوى من فرد أو من مؤسسة...".

لت ويبقم منوذج العحور الوسطم الفر عااته اوروبا  و م ال للسلطة املطلقة ا اعقاب ههور املسيحية،وا

 لقئ ادان با السلطة الدي ية البابوية(والسلطة الزم ية القيحرية(،بعد ان عملئ كالمها ج با اىل ج ب مل 

نيو ا،وقد تركئ بحما ا ا عمق تاري  اروبا اودي ة وذلك جرا  استقوا  احدامها علم اال رى ،ما جعجمل 

ار البابوية ب يرية الوحدة،وتقضي وفا ال يرية وقد نادى بعى انح-الحراا قدرا حمتوما علم السلطة الضعي ة .

بنند العاي وحدة واحدة،دي ه املسيحية ولغته الالتي ية،وحكومته االقطاا ،ويتوىل البابا امر اجلانب الديين 

،واالمزطور اجلانب اوكومي.وملا كان اجلانب الديين وو اجلانب الرئيسي أابه البابا اعلم مرتبة ا السلطة 

يبدو أند دعاة وفا ال يرية اعتمدوا علم القانون الطبيعي بالطريقة الت فهمها ارسطو الفر قال أند وال  وذ.و 

 Stالقانون الطبيعي حيتم  ضوا الكائ اع الدنيا اىل العليا،كما استعانوا أيضا بنقوال القديل اوغسطا

Augustine 354-430ة للك يسة.وترتب علم ن(،الفر قال أند الدولة ليسئ ايئا مقدسا،وامنا القداس

وفا ال يرية أند الرو  اعلم مقاما من املادة،و فا فالبابا امم مقاما من االمزطور وعلم األ و أن يلتزن بنوامرا 

.وكان  فا الحدان الفر حيمجمل ا جممله ابغة سياسية االثر الكبو ا اخلروج من القرون 2و ضل لسلطانه

                                                           
 235اإلسالمي املعاار مرجل سابق(،صعبد االله بلقزيز،الدولة ا ال كر  1

، 1حممد سعيد عمران،ا د اما سيلم،حممود علم القو ر،ال يم السياسية عز العحور،دار ال هضة العربية للطباعة وال شر،بووع لب ان(ي 2
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ة واالمزاطورية الرومانية اىل عحر ال هضة،والفر جتسد ا ال حجمل با الدين الوسطم الت ويم ئ عليها الك يس

عن السياسة ،بعد نزعاع و حوماع حول اال تحاص واالولية ا السلطة والزعامة با انحار البابوية وانحار 

ان"الفر حاول االمزطورية.ومن با التجارب الت طبعئ ذلك الزمن ايضا ا االجتاا املعاكل:منوذج امللك"اارمل

توحيد املسيحية الغربية  ئ سلطته اخلااة والت جتمل با السلطتا:الروحية والزم ية،حيث اعتز ن سه  عيما 

دي يا حماوال السيطرة علم جز  من السلطة الدا لية للك يسة.ما مهدد ليهور تيار ديين ا القرنا السادس والسابل 

 يسة بسلطة القيحر،حماوال بفلك ابرا  ت وقه السلطور،وكان ااحاب عشر معارض  فا ال كر الفر يلحق الك

وفا ال زعة من كبار الباباواع ،مست دين بفلك اىل روما باعتباروا مركز للسلطة الروحية ووي من ع حهم حق 

ن  ئ جتاو  وعزل االباطرة،وذلك للسلطتا الروحية   لة ا الك يسة والزم ية   لة ا السلطة السياسية،ولك

كما استعان انحار البابوية ب يرية ا رى وي نيرية السي ا وم هون وفا ال يرية أن الرب ملك -وااية الك يسة،

الدين والدنيا وبيدا سي ان احدمها مي جمل السلطان علم االروا  ويعتمد علم القداسة،واال ر االجساد وقائم علم 

علم يد تالمفة املسيه بح ة عامة،وا روما علم يد القديل  اوكومة الدنيوية.وبعد انتشار املسيحية ا العاي

بطرس بح ة  ااة،سلم القديل بطرس سيا االروا  للبابا وسيا االجساد لالمزطور.وملا كان السيا االول 

.وفا ما ادى اىل 1يت و  علم ال اا كما تت و  االروا  علم االجساد،فمن الطبيعي ان يتسيدد البابا علم االمزطور

حتدان الحراا وسعي كجمل طرف للبحث عن تقوية مركزا وتعميق ارعيته،ففوب القياارة اىل تبيند فكرة الت ويى ا

اال ي والت تددعي أند اال تيار من الع اية اال ية،ووفا  و ما عيدز به العحر الوسيط ،وامان وفا اال تالي با 

زير موق ها مطالبة باسإجاا سلطة السما  اال ية( علم اعتمل السياسي واعتمل الديين،ذوبئ الك يسة اىل ت
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 john ofوكان من اوم من نادوا  فا ال يرية،العاي االجنليزر يوح ا اف سالسبورر -سلطة االرض الدنيوية(،

Slisburyالفر ماع اسق ا ملدي ة اارترChartres ن.وقد اعتمد يوح ا علم القانون الروماا 1180عان

باملبدأ الروماا الفر ي ص علم اند من ميلك حق اعطا  السلطة ميلك أيضا حق استعاد ا.وعلم ذلك مستشهدا 

و ا اعقاب وفا الحراا بر  انشقا  ا .1يكون للبابا السيطرة علم االمزطور،ووو الفر يعي ه ووو الفر يعزله

بشمولية السلطة الك سية واملطالبة بطاعة  الك يسة جتلدئ اوم تداعياته ا انقسان الك يسة اىل قسما:فريق ي ادر

السلطة الدنيوية  ا،وفريق يطالب باوا  الك يسة بالسلطة الزم ية، حيث ههر ا وفا العحر ما ااطله علم 

تسميته ب:"اراا األبا "،الفر بدأ مل:"القديل اوغسطا"، اىل "توما االكويين" و"مارسيلو در بادو" ...الفين 

لل كر الديين السياسي املسيحي،وانتهم بافكار "مارتن لوتر" و"جون كال ن" الزوتستانتية الت ااتهروا بالت يو 

ت ادر ب حجمل اوياة الدي ية عن اوياة الدنيوية،وذلك عقب ان اطلقئ الك يسة الع ان لسيطر ا املطلقة حبلول 

 وة عافيتها اال حبلول القرن الرابل القرن اوادر عشر،بعد الضعا الفر اااب السلطة الزم ية ،وي تسإجل اال

ن،حيث ميئ 1453عشر امتدادا اىل القرن السادس عشر ،وغالبا ما يؤرخ  فا ال إة بسقوي القسط طي ية عان

وفا ال إة بعحر ال هضة،والت عيزع بيهور عدة حركاع وتياراع م ها ال قافية وال كرية ...والت اقئ عحا 

وح دزع ال اس للت كو  ارج  رافاع الك يسة ،والتحرر من التبعية الدي ية الطاعة واخل وا للك يسة، 

والكه وتية،لتتوج وفا ال إة ب ضش كبو،وذلك بعد كسر القيود والتحرر من اخلوف والقهر اللفين فرضهما 

نشهدا  و لقد اكلئ ال كرة املسيحية  انا(االرويب او ذاته،كما ااغئ  م ير(اوربا الفر-االضطهاد الديين، 

،ومن ابر  مياورا تلك التغواع العميقة الت حدثئ ا اعتمل االرويب وجعلته يقطل  2ا م تحا القرن العشرين
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ااواطا كبوة علم اتلا االاعدة ،وم ها :االاال  الديين والسياسي وال قاا واالقتحادر واالجتماعي...و فا 

ستبداد والسيطرة الك سية وختلحئ من عهد اقجمل ما يقال اسدلئ اروبا الستار علم قرون اتسمئ بالقهر واال

تلكم وي السدمة العييمة -ع ه:عحر االقطاعية املسيحية. وكما يح ها "مالك بن نيب" ا كتابه ميالد جمتمل:

االايلة للحضارة االروبية،م ف ان تطودرع  ئ تنثو االجنيجمل،تنثوا الياور واخل ي ،امل كر أو املرضي،حيث عاش 

أند تطودر االنسانية  –،ويرى ا ت سو تلك التجربة الت مردع  ا اروبا اىل عحر االنوار  1هر واورية وكزا معاالق

 2وو ما حيدث ا منو مشاعروا الدي ية املسجلة ا واقل االحداث االجتماعية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لوك،جون جاك روسو(:الدولة املدنية   )يف خمتلف نظريات العقد االجتماعي:توماس هوبز،جون -10
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 وعلما "،لوكر"و "يقوربأ"و السوفسطائيا امل كرين من ك و كتاباع ا االجتماعي العقد فكرة وردع     

 ، "بوكتان"و "توكل"و" اليت"و "واعن" أم ال عشر السادس القرن فالس ة من وك و كشيشرون،  الروماا القانون

 اعاع ز ال علم القائمة الطبيعة علم البداية ا يعيشون كانوا ال اس أن ا فكرته تتجلي االجتماعي والعقد

 الدفاا أججمل من ،االجتماعية نتهعالقا ت يم اجتماعية ت ييماع  نشا  ا الت كو  ىل ال اس دعا  ا ،واوروب

 من قسم عن فرد كجمل ت ا ل  الل من يتم وفارى،األ  األقوان أو كالطبيعة،اخلارجية األ طار من أن سهم عن

 ولكي .البقا  علم يساعدوم ت ييم تكوين أججمل من ،الواجباع ببعى اآل رين أمان يلتزن لكي ال ردية أنانيته

 توجيًها االجتماعية نتهحيا توجيه علم قادرين أك ا  قادة  ىل  ضعوا أن رب االجتماعي األفراد ت ييم يستمر

  لزان دون طوعي بشكجمل االجتماعي العقد فكرة ههور علم عملئ اليروف وفا كجمل و ايتهم، نتهحاجا  دن

 وي طويلة ل إة اإلنسان نشاطاع حو ا تدور هلئ الت  ةاملركزي ال قطةوبقيئ  .عللمجا أفراد قبجمل من  كراا أو

 جهة من نبه  يط الت املت وعة البيئة ع اار وبا ،جهة من البعى بعضهم ،تملجلما أفراد با العالقة

 اواكم عالقة ووي الأ ،معاعجتلما تطور نتيجة جا ع أ رى مرحلة تلتها تار ية مرحلة ع جمل وفا،أ رى

 .باحملكون

وللتعريا عاوية تلك العالقة  عالقة اواكم باحملكون(،علي ا أن خنوض ا تنر انية وفا العالقة ،والت           

 وتطودرا  عز التاري  البشرر السياسي:تستوجب م دا التطر   مل هون اوقد الطبيعي وكي ية تبلور وفا ال كر 

 وفا ال مئ طويجمل  من م ف وال الس ة امل كرين اوتمان اغلئ الطبيعي القانون أو الطبيعي اوق فكرة  ن    

 عللمجا وفا  ىل الواول هجمل .والعدل ال ضيلة علم القائم عللمجا  ىل التواجمل اججمل من اإلنسان ك ا   ال كرة

 عللمجا دفل ا ال كرة وفا أسهمئ ولقد وفا يوم ا  ىل به حيلمون واملحلحون امل كرون ي  ك ي الفر اولم
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 السليم العقجمل ميليها الت ال ابتة القواعد وفق امل يم عللمجا  ىل واوال باإلنسانية وال هوض ماناأل  ىل البشرر

 التحور وفا  ند  ذلك عن الضف .الطبيعية للحقو  االجتماعي جديد والكيان البشرر الضمو عليها ويستقر

 العامجمل دور ن ومن والسياسة الدين عن م  حلة اوقو  تكون و ا .علماا جوورا ا وو للطبيعة اجلديد

 متالئمة غو اوقبة تلك ا اوقو  كانئ.االقتحادر العامجمل ووو  ال الشكجمل وفا علم اوقو  لتطور األساسي

  ا قدن الفر الطبيعي اوق مدرسة ساعدع قد الرأمالية انطالقة فانه وعليه . قطاعية انهكو التجارية الرأمالية مل

 حول نير وجهة اجلدد للم يرين كانئ  الطبيعة قوانا انهوكن التجارة قوانا بدع حيث العقائدر التزير باملقابجمل

 وقدموا القومية الطموحاع برروا ووكفا الطبيعية واوالة األفراد وحقو  العامة امل  عة مي جمل كونه الطبيعي اوق

،ووجدع ا ذلك عددة نيرياع تس د  ليها اتهبامتيا ا تتمتل كانئ الت ال بالة ضد اراعهم ا اوجة للملوك

 ارعيتها ،وتستمد م ها مشروعيتها.

 اإلغريقية العحور ا بر  حيث ،ال لس ة قدن قد  وو الوضعي اوق عن املتميز الطبيعي اوق م هون  ند       

 وفا ، ند اإل ية اإلرادة عن التعبو هوكنند  الطبيعي القانون ييهر الفر امل هون وفا املسيحية أ فع حا، القدمية

 وعكسئ واإلنحاف العدل علم القائم ملجتلما  قيق حنو اإلنسان طمو ل البشرية املسوة ال مئ قد ال كرة

.وقد كان القرن السادس عشر مهدا لتلك األفكار  احملكوما وبا املستغلة اواكمة با ع يا لحراا اليطو  تار ا

الت ويرية الت م دلئ فجرا جديدا لإلنسانية ،علم يد العديد من ال الس ة وامل يدرين،الفين أابحوا  روادا ل يرية 

 العقد االجتماعي، وم هم:

 (Thomas Hobbes 1588-1679) أوال:توماس هوبز 

 :من السؤال التايل "ووبز "عاع اإلنسانية، انطلقا حماولة لدراسة نشو  اعتم

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%A8%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%A8%D8%B2
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 ملاذا رب علي ا أن خنضل للسلطة؟

بي ها وبا االفإاضية ومن ند قارن  (بوضل ن سه ا مرحلة  ما قبجمل اعتمل "ووبز"ولإلجابة علم وفا السؤال، قان 

وجد .اوالة  اعتمعية(، ليست تش بعدوا األسباب الت دعئ ل شو  تلك اعتمعاع واملكاسب الت  ققئ م ها

يإكز كما تسمم باالجنليزية( (State of Nature أند اإلنسان ا مرحلة ما قبجمل اعتمل اوالة األالية "ووبز"

ر حمدودة وغياب سلطة جتز األفراد علم التعاون، است تش أن "، ومل وجود محاداملصلحة الذاتيةاوتمامه ا "

اعبة التحمجمل وقاسية جدا، حبيث  شم كجملد فرد علم حياته من اآل ر، وال  اوياة ا م جمل وفا البيئة ستكون

، يستطيل أحدوم ضمان تلبية حاجاته ورغباته ملددة  م ية طويلة، وعليه است تش أن مرحلة  ماقبجمل اعتمل( ا مجية

 ور أسوأ هروف ميكن أن يعيشها اإلنسان،  ا يطر  وبقوة ضرورة تكون التجمعاع البشرية والقوانا الت 

 . كمها

رأى ووبز أن الطريق للخروج من اوالة السابقة يتم عز االت ا  علم العيش  ئ  قوانا مشإكة( واالت ا  علم 

" و ن ههرع سلطة مطلقةبضرورة وجود " "ووبز" راد  آلية ل رض القوانا( عن طريق سلطة حاكمة، ويرى 

السدلطة وي الشي  الوحيد :، معلاًل رأيه بنن تقبجمل ذلك لديها احنرافاع بسبب  غلبة العاط ة علم امل طق( ولك ه

 .الفر يقا بي  ا وبا العودة للهمجية

 (:Jean Luck1632-1704) ـانيا: جون لوكث



 

49 
 

 State of    ن ل امل هجية السابقة  وبز،  الد أنه ا تلا معه ا كون اوالة األالية "لوك"استخدن        

Nature ) توى علم أسل أ القية، وبالتايل فهي   ك ة التحمدجمل( و ا أم لة  فمهنامل انعدان القوانا فيها 

 ."ووبز"افإاضية" كما وو اوال ع د "واقعية، وليسئ 

:    ن مليل اوكوماع ا فلس ته السياسية ا مسنلة العقد االجتماعي،بقوله لوك و كما يز  اعتقاد جون 

قد أقامها ال اس ومن املمكن قانونًا القضا  عليها ع دما عت ل عن القيان بعملها األالي ووو الدفاا عن 

 (.اوقو  الطبيعية لل اس 

ووو ال يعإف ب يرية اوق اإل ي الت تعتز  ن امللك قد ا تو من قبجمل   ووو   له علم األرض، وال ورة       

ضدا ليسئ  طيئة ،ومن وجهة نيرا فمن اإلرادة العامة الت تتجسد ا   العقد االجتماعي (  دف تشكيجمل 

ادة العامة األكز الت  تم حبماية محاحل ألهنا تحبه جز ًا من اإلر ،دوله ال تتعارض مل اإلراداع الشخحية 

ي يوافق علم أن اإلرادة  " الفرروسو" كلع ة،ووفا اإلرادة  كم الدولة بحورا فعلي،العان    لو ال ،ال اس

باعتباروا  ول دون معرفة ،وكان يكرا فكرة األحزاب والتقسيماع ا الدولة ،العامة وي  رادة مليل املواط ا 

 .قية اإلرادة اوقي

، ورأى أند ال رد له حقد مقاومة السدلطة "السلطة املطلقة" ا معارضته ملبدأ "ووبز"كما أ تلا لوك مل       

 ."الغامشة"، انطالقا من مبدأ الدفاا عن ال  ل

 (:jean – Jacques rousso 1712-1778)ثالثا: جان جاك روسو

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%82%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%82%D8%A9
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 (State of Nature  ووبز ولوك( ا افإاضهما كون  اوالة األاليةسابقيه "جان جاك روسو" الا       

أن ال اس كانوا ا تلك اوالة يعيشون  "روسو"بجمل علم العكل توقل  ،وي حالة مليئة باملشاكجمل واليروف السيئة

 .حالة اكت ا  ذايت وسالن ا هجملد مبادو أ القية

أند التجمدل أتم نتيجة لعوامجمل اقتحادية م جمل اال إاعاع وتطور عوامجمل اإلنتاج وتقسيم  "روسو"يرى           

" جديدة ناجتة عن املقارنة م جمل  اخلججمل واوسد وال خر..( وأومد وفا القيم ا مجاهرييةالعمجمل،  دا أنشن قيمًا "

 .اً ا مسوة البشريةياً مهمد امللكية اخلااة(، حيث يعتز  راد وفا ال كرة م حم تار  وي  "روسو"رأر 

عدن  ،امل افسة ،اجلشل)،  ىل ههور قيم أ رى م جمل "روسو"ويعود سبدب ههور  امللكية اخلااة(، حسب       

 ."املساواة...( الشي  الفر أ رج البشرية من حالتها األالية"الطاورة

لديهم،  ا أوجد نيان  الطبقاع  وك تيجة للملكية اخلااة انقسم ال اس  ىل أاحاب أمالك و ىل عمدال     

االجتماعية(، أدرك أاحاب األمالك أند من محلحتهم  نشا  "حكومة" لتحمي ملكيا م من الفين ال ميتلكوهنا 

عقد" ي صد "ولك هم يعتقدون أهنم قادرون علم االستيال  عليها بالقودة، ومن ند متد تنسيل اوكومة من  الل 

علم توفو املساواة واوماية للجميل بال است  ا ، علم الرغم من أن الغرض اوقيقي من  نشا  م جمل وفا اوكومة 

" والت نتجئ عن امللكية اخلااة، الشي  الفر يراا روسو السبب ا معاناة اعتمعاع الالمساواةوو تكريل "

 .اودي ة

 العقد االجتماعي أو مبادو ا القانون األساسي:و ذلك ما ارحه "روسو" ا كتابه      

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D8%A7%D9%83_%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D8%A7%D9%83_%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%88
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املطلوب وو االوتدا   ىل اكجمل من االجتماا من اننه أن يدافل عم اخص اريك فيه وعن أمالكه وان -     

حيميهما بكجمل ما يتوفدر من قوة مشإكة،و ذ يتدحد عقتضاا كجمل واحد مل اجلميل فانه،مل ذلك ،ال يطيل  ال 

 كان قبلئف.وفا وو املشكجمل األساسي الفر تك دجمل  العقد االجتماعي حبلده.ن سه،وييجملد حردا كما  

"،حا أند اقجمل تعديجمل يطرأ عليها رعلها بال لتعاقد"اوان وفا العقد ملعيد ة اروطه غاية التعيا بطبيعة فعجمل    

جدوى ويبطجمل م عو ا،وأمدا تلك الشروي،وان ي يحر   ا عالنية قطد،فاهنا وي عي ها ا كجملد مكان ،وي عي ها 

مسلدم ومعإف  ا ضم ا ا كجمل مكان اىل حا أن ي تهك العقد االجتماعي ،اذداك يستننا كجملد واحد حقوقه 

 ته الطدبيعية عا انده قد فقد اوردية املستحدثة باالت ا  الت ألجلها ت ا ل عن تلك. االوىل ويستعيد حردي

ومن املعلون اند وفا الشروي ختتزل مليعها ا اري واحد أال ووو ان يت  ا ل كجملد اريك ا االجتماا عن       

 1اخحه وعن مليل حقوقه ت ا ال تامدا للمجموعة كلدها.

 

 

 .املنهجية للدراسةثانيا: املقاربة 

 متهيد:

بعد عرض املقاربة ال يرية للدراسة والتحدث علم مليل جوانب املوضوا وذلك عن طريق حماورا ال الثة.     

 واعسوف نتطر   ىل املقاربة امل هجية الت اعتمدع ا الدراسة، حيث مت تقسيم وفا اجلانب  ىل ثالث أد
                                                           

  93، ص2011جان جاك روسو،العقد االجتماعي أو مبادو القانون األساسي،ترملة عبد العزيز لبيب،مركز دراساع الوحدة العربية،بووع لب ان(، 1
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املعتمد ا الدراسة مرورا باألدواع ،ن العي ة املختارة من جمتمل ،انطالقا من امل هش ن:امل هش أساسية 

 البحث.

 املنهج: -1

يعتز امل هش املستخدن ا البحث وو أساس لكجمل دراسة والسيما ا امليادين اإلقتحادية والعلمية، فهو   

عة العالقة با يكسب البحث طابعه العلمي ويتحدد امل هش امل اسب تبعا لطبيعة املوضوا، وكفا حسب طبي

املتغوين الرئيسيا للدراسة الت تشتمجمل علم متغوين رئيسيا مها التحوراع التم الع( الفر وو املتغو املستقجمل، 

واطر حركة جمتمل السلم  ل( الفر وو املتغو التابل.ويهدف  ىل مدى تنثو التم الع علم وفا ال ئة 

در واخلل ية السياسية الت ي تجها علم مستوى اواكم واحملكون السياسية، وكفا اإلطالا علم اجلانب االعتقا

الفر يت اسب ومتطلباع  ،،و فا فقد اعتمدنا علم امل هش التار يوالعالقة املؤطرة لطبيعة وفا العقد االجتماعي

 . الدراسة وطبيعة املوضوا

 .1حسب  موريل أجنرس( "امل هش وو جمموعة م يمة من العملياع تسعم لبلوغ ودف"    

ولقد اعتمدنا علم امل هش الوا ي والفر يعتز "أسلوب من أساليب التحليجمل املركز علم معلوماع كافية        

علم نتائش علمية مت ودقيقة عن هاورة أو موضوا حمدد أو فإة أو فإاع  م ية معلومة، وذلك من أججمل اوحول 

 . 2ت سووا بطريقة موضوعية عا ي سجم مل املعطياع ال علية للياورة"

 .اعتمدنا ا دراست ا علم بعى األساليب االستطالعية والتحليلية لبلوغ اوداف الدراسة وال تائش امل شودة        

                                                           
 .98،ص  ، مرجل سبق ذكراموريل أجنرس -1
 .183، ص 2000،، دمشق، سوريا، 1، دار ال كر املعاار، الطبعة العلمي أساسياته ال يرية و ارساته العلمية البحثرجا  وحيد دويدرر،  - 2
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 تقنيات أو أدوات الدراسة -2

وكما وو -لكجمل دراسة أو حبث علمي جمموعة من األدواع والوسائجمل يستخدمها الباحث ا امل هش املتبل. 

مالحظ من  الل املعطياع املختل ة للمعرفة والطريقة العلمية أند العلم:جهد عقلي م يم ومستمر مادته  اماع 

.فللقيان بالدراسة امليدانية ل: 1عاعفكرية ومادية ونتائجه اكتشافاع جديدة وحلول ملشكالع األفراد واجلما

"كحزب سياسي ذو ابعاد دي ية، اعتمدنا علم جمموعة من األدواع الت ساعدت ا علم ملل  حركة جمتمع السلم"

ذلك للواول اىل حقائق ت سر ل ا اجلانب اخل ي لل اعلا  من املعلوماع حول الياورة املدروسة نأكز عدد  ك

 : leçons de sociologieا كتابه Claude javeauما يقولاالجتماعيا بح ة عامة ،ك

Les sciences de l’esprit(on dit aujourd’hui :les sciences de 

l’l’homme ou les sciences humaines)auraient pour mission 

de"comprendre"le sens que les acteurs donnent à ces vécus,qui soit en 

fait des comportements doublés de représentations.2 

 املالحظة:  -أ -

باعتبار املالحية "وسيلة وامة من وسائجمل ملل البياناع، ووي ت يد ا ملل أكز قدر من البياناع تتحجمل 

بسلوك األفراد ال علي ،وأيضا ا ملل البياناع الت يبدر فيها املبحوثا نوعا من املقاومة للباحث ،ويرفضون 

                                                           
 4، ص2003محط م فؤاد عبيد،مهاراع البحث العلمي،أكادميية الدراساع العلمية،غزة فلسطا( 1
2 ance)1990p38Claude javeau, leçons de sociologie ,librairie des meridiens Paris(Fr  
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اإلجابة علم أسئلته. ويستطيل الباحث أن يستخدمها ا الدراساع الكش ية والوا ية والتجريبية، وتستخدن 

 . 1وتتميز عن غووا من أدواع ملل البياناع ا جتميل بياناع  ا أمهيتها بال سبة لكجمل نوا من أنواا الدراسة"

سم له مالحية سلوك واالطالا علم  ارساع تلك لقد ا إنا املالحية املباارة والغو مباارة وذلك ليت -    

ال ئة السياسية الت ت شط ضمن حركة جمتمل السلم ،بشكجمل طبيعي وحقيقي ملدة طويلة، كما اعتمدنا علم أداة 

املالحية باملشاركة وذلك  ا سهجمل عملية تقحي وملل أكز عدد  كن من املعلوماع حول الياورة املدروسة 

 يدانية تكتسي اوفر اويو  للواول اىل نتائش موضوعية.واجرا  استطالعاع م

 املقابلة: -ب-

عا ان كجمل مقابلة حبث تتطلب فإة طويلة نسبيا،وانطالقا من العدد القليجمل من االفراد الفين ميكن -

،فقد مت برجمة املقابلة مل جمموعة من  2انتقائهم نتيجة لفلك،وانطالقا كفلك من اخلااية الشخحية لكجمل حديث

"علم ا تالف  املكتب الوالئي ملدينة سيدي بلعباسعلم مستوى: " حركة جمتمع السلم"م اضلي وقياداع "

وهائ هم  ومسؤوليا م من اعضا  املكتب الوالئي ، برملانيا ونواب سابقا ا اعلل الشعيب الوطين وجملل 

 وطين والوالئي، أطبا ، رؤسا  محاحل.... خل األمة، أعضا  جملل الشورى ال

 ذ قم ا عقابالع استطالعية وترك اورية  فا ال ئة للتعبو عن أرائها وتزير أفكاروا وبرو ة مواق ها.ومت  عداد     

 منوذج املقابلة علم ال حو األيت:

 :   جمل ا البياناع الشخحية للمبحوثا.احملور األول

                                                           
 .309-308، ص 1982، 8، مكتبة ووبه، القاورة ي، أاول البحث االجتماعيعبد الباسط حسن - 1
 322، ص2006، 2موريل اجنرس،م هجية احبث العلمي ا العلون اإلنسانية،دار القحبة لل شر،اجلزائر،ي 2
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 ا جمموعة من األسئلة  ااة بتحودراع وفا ال ئة السياسية ل موذج اواكم.:   جمل احملور الثاين

 :   جمل ا جمموعة من األسئلة  ااة بتحودراع وفا ال ئة السياسية ل موذج احملكون.  احملور الثالث

   .كون:  جمل ا جمموعة من األسئلة  ااة بتحودراع وفا ال ئة ل موذج العالقة با اواكم واحملاحملور الرابع 

 والعينة املدروسة: االصلي اجملتمع -3

جمل ا حزب سياسي ذر ابعاد دي ية،وقد  مشلئ م َ دراست ا عي ة من جمتمل البحث امللقد ا إنا ل

ك موذج   مكتب وال ية سيدي بلعباس"  دلة ا " حركة جمتمع السلم"وفا العي ة ارحية من أطر وقياداع "

  فا اوزب السياسي ذو االبعاد الدي ية .

تلك الطريقة  الت  تار  ا الباحث جز  من جمتمل البحث لكي " أما فيما  ص عي ة الدراسة،فهي       

ووي احتمال أ ف عدد حمدد من  "القصدية"فطبيعة املوضوا ألزمت ا استخدان العي ة  1"حيكم علم الكجملد 

" "بنهنا موريس أجنرسععم اند اعتمل متجانل  ا وفا الياورة. حيث عرفها "،ع اار جمتمل البحث 

. والحدفة و ا املقحود  ا 2أ ف عي ة بواسطة السحب بالحدفة من با جمموا ع اار جمتمل البحث"

الحدفة املقحودة الت وي "اختاذ احتياطاع  ااة أث ا  السحب بمعطائه ميزة علمية وذلك ع ه كجمل 

 ن ع اار جمتمل البحث  مكانية معروفة لليهور من با الع اار املختارة" .ع حر م

 املقاربة النظرية: -4

                                                           
 . 156ص  1982حرـ م اإلسك دريةحممد قيارر  ماعيجمل ،م اوش البحث ا علم اإلجتماا ،  -1
 .304، ص ،  مرجل سابقموريل أجنرس - 2
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وللقيان  فا الدراسة كان من الواجب علي ا  تباا اسإاتيجية م هجية واضحة املعاي، ومل العلم أنه          

اإلجتماعية فيما يتعلق باوتماما م  مهما ا تلا علما  االجتماا ا استعمال امل اوش املختل ة ا العلون

العلمية ،جند م هم من ي طلق من البحوث امليدانية اإلستطالعية  دف الواول  ىل نتائش جديدة من  الل 

ومعطياع ت بئ احة أو  طن تلك   دف الواول  ىل بياناع كال روض املتعلقة بماكالية الدراسة وذل

علم ال يرية الوهي ية لت سو مدى توهيا تلك الكتلة من ال روض. ف ي وفا الدراسة فقد اعتمدنا 

اإليديولوجية من طرف ال اعلا السياسيا ،لشحن افكاروم السياسية والتوجه  ا لتحقيق اوداف سياسية 

،انطالقا من توهي اع دي ية يتم املرور عزوا باعتبار أند الدين علبة ادواع ويستطيل أن يكون حامال لتلك 

 ضافة لفلك فان اعتمل ب ا  انساا يهدف اىل  قيق جمموعة من الوهائا االجتماعية.االفكار  ، 

 
      :لثايناالفصل 
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دينية اخلـــلــــــــــــفية الثّقافـــية الـــــــــــــــّـ 
لــحـــــــــــــــــــــــركة جمتمع السّــــــــــــلم       

     
 
 
 

 :مستوى اإلسالمعلى الشرعية التارخيية -1

 اص ا تبيان أند كجمل اعتمعاع البشرية بدون است  ا   جمل ن ودف اخلطاب العلمي يكمن، بشك-     

 دف،أوال وقبجمل كجمل اي ، ىل  نكار األرضية اوقيقية لوجودوا.ععم آ ر،فمهنا  دف  ىل تق يل حقيقة القوى 
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الت تتحكم عحووا التار ي عن طريق تغطيتها بواسطة لغة مالئمة لعملية التمويه والتغطية علم الواقل 

ف ي الوقئ الفر تز  فيه قوة اإليديولوجية الدي ية وجاذبيتها،من  الل ح ي ها الدائم إلعادة  1.اوقيقي

جتربة املدي ة هجملد يستيجملد به من العرا  ا حال –است ساخ التجربة الرداادية،من  الل تحوروا و مياهنا الراس  أند 

الفر بر  علم الساحة العربية اإلسالمية -، 2غياب تشريل قراا للمسنلة السياسية وا حالة ال راغ التشريعي

مباارة بعد وفاة ال يب حممد الم   عليه وسلم   الفر جعجمل اعتمل العريب جمتمعا ربانيدا بامتيا  بعدما كان 

 نسانيا (،ليبقم الباب م توحا أمان طبقة سياسية  وي ا حاجة ماسة ملن رمل مشلها وحي ظ توا ن اجلماعة 

الدولة الت ت اسب الواقل اجلديد،ألند املرحلة األوىل املرحلة ال دبويدة( كانئ تتميدز بشخحية دي ية  ،ويضل أركان

وحيدة ان ردع بالعحمة بسم   الر ن الرحيم:ما أتاكم به الردسول فخفوا وما هناكم ع ه فانتهوا(،وقائد 

كان ال يبد "كجملد اي "ا حياة املسلما – سياسي غو عادر ما عرفوا غوا رمزا جلماعتهم وكي ونتهم با تحار

األودل ،واحابته م هم علم وجه  اص.فهو فيهم رسول   ،ورئيل الددولة،وقائد 

،وك يجمل اليتامم واحملروما،وضامن القوع واألود تو يل الغ ائم(،واألب،والقدوة وامل ال .أمدا 3اجليش،والقاضي،واملريبد

ن ال يب لسدد ال راغ املوروث  أو ععم آ ر فقدان السلطة ا اإلسالن الفر جا  بعدا جعجمل قائمة  ن سيخل و 

 -للرأمال ال بور(ولكن ا اقده السياسي فقط املرحلة اخللي ية(،ذلك ما أسل للمجال السياسي اإلسالمي

ال ،والت عخدى ع ها سجال كبو ما  32الفر تكودن ا سيا   أودل سلطة سياسية ا اإلسالن =دولة املدي ة(

،عرفئ ةيرمي حبممه  ىل يوم ا وفا،وألنده كان نقطة بداية لتشكدجمل اوزبية اإلسالمية السياسية جلماعة اعتقادي
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حبداثة عهدوا وقلة درايتها بمدارة اؤوهنا وتدبو أموروا، ال قسم اغو عرف باجلسم اويد الفر ساير الدعوة مل 

لت ع لئ ا كبار الححابة ،ما أكسبهم  زة بنمور الدولة حاملها م ف الس واع األوىل ووي الطبقة السياسية ا

وم ااجمل قياد ا ووم من عرفوا أيضا بالسابقة ا اإلسالن،وم هم من اهد اكز امل عط اع 

بنن السلطة الدي ية  ااة بال يب وحدا،وان الوحي  تم -واألحداث كالبدريا(،ووم أول من كان يعلم 

ا سلطته السياسية،فكان واردا ع دوم أهنا تكون موضل استئ اف من طريق بشهادة القرآن و طبة الوداا،أم

،ولكند ما عيدزع به ال إة الت تلئ وفاة ال يبد الم   عليه وسلدم وو حالة عدن الرضا ا االنتقال 1 الفته فيها

اوي ا وعي لقد ححجمل ما يشبه التدم-من سلطة علم رأسها نيب مرسجمل  ىل أ رى جمرددة من وفا االمتيا .

وباتئ ا آ ر املطاف نحابا بشريا ،تتساوى فيه اويو  وتضيق  2املسلما األودل،با السدلطة وال دبوة.

 املسافاع تبعا ألحجان القوة واملوا ين االجتماعية.

ال دبوة حددا ملعم سابق للشرعية كردسته حقبة -و فا ميكن القول أند وفاة ال يبد الم   عليه وسلم وضعئ    

ووكفا جا  االن حال التار ي دا جمل  ،3،بجمل جعلئ م ه املعم الوحيد للشرعية ا اإلدراك اإلسالمي العان

الشرعية با الديين والسدياسي ،الفر دفل بالسلطة  ىل البحث عن ارعيتها من السياسة ،الت جترددع من اخلل ية 

تهاد،الفر قد تزول اواجة  ليه كآلية، ما تغوع اليروف الدي ية احملاطة بوهائا ال دبوة ،والتدحول حنو االج

واألحوال وو ا بدأع مرحلة االنقساماع وتحدا الكيان السياسي اإلسالمي وان كانئ بوادروا بادية من قبجمل 

 ولكن بشكجمل غو رمي.
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 وجا  جدل السقي ة ليعلن عن ارخ جديد ا الكيان السياسي اإلسالمي،ومالبساع السلطة         

 والرواناع الت ت رض ن سها أمان مستقبجمل اجلماعة،الت ال يحله حا ا  الد بسلطان سياسي.

 هنا ي تعد ملاعة اعتقادية فحسب ،بجمل اارع ملاعة سياسيدة...حا يقول عمر بن اخلطداب " ال  سالن  ال -

ف علم ارعية  الفة أيب بكر وتلتها وقائل اال تال 1جبماعة،وال ملاعة  ال بممارة،وال  مارة  الد بطاعة..."

الحديق من بين واام وبين أمية أر با ذور القرابة وذور السابقة ا اإلسالن(،ويقول "وشان جعيط" ا وفا 

الباب أند مسائجمل اال تالف كانئ مؤجدلة أو ي ت رض ن سها بحيغتها تلك ا اللحية األوىل للحراا علم 

ا با األمويا وا امشيا،بجمل با األنحار واملهاجرين لك ده ي حيدث السلطة،ألند ذلك الحراا ما جرى با أساس

وسيكون أبطاله اخلل يون األمويا -انقساما كبوا ا اجلماعة علم ال حو الفر سيإكه العقد الرابل من ا جرة ،

و ا،بدأع بوادر  ومن 2وا امشيا قبجمل أن يتحددر وؤال  املواجهة واالنقسان بعد مقتجمل اخللي ة ع مان بن ع ان.

األحزاب والتكتالع تن ف م حم الحراا للتعبو عن وجودوا ،والبحث عن ارعية تغفر وجودوا، وتزيد من قودة 

استمردع -اعبيتها و سلطاهنا.وال ن سم أند حروب الرددة أ فع القسط األوفر من حقبة العهد الراادر،فقد

 األولا:أيب بكر وعمر بن اخلطاب ،ولكن اخللي ة ال اا حركة الرددة تشغجمل اجلانب األكز من مهماع اخللي تا

عمر استخدن ا القضا  عليها هنائيا وسائجمل سياسية بارعة ا امل اوضاع السلمية مل رؤسا  القبائجمل 

 ىل أن استتب األمر ا هناية املطاف لحاحل 3 املرتدة،وعدن اللجو   ىل القوة  الد حا ال جتدر وفا امل اوضاع

كانئ وفا العاا ة من االرتداد متد التغلب عليها من العوامجمل اوامة ا عكا العرب ،م ف    -،بعد أناخللي ة 
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ذلك اوا ،أن ي طلقوا من دا جمل اجلزيرة  ىل  ارجها ا عملية تار ية ضخمة ي يكن من آثاروا ب يان دولة ،ند 

نشو  تلك -ب يان وفا الدولة واإلمزاطورية ب ضجمل– مزاطورية واسعة األطراف وحسب،بجمل كان من أعيم آثاروا 

اوضارة ال اعلة ا التاري  ،اجتماعيا وسياسيا وثقافيا.نقحد بالعملية التار ية وفا ما يسمم بال توحاع 

كما أند لل توحاع عدة أبعاد  يادة علم التوسل ا الرقعة اجلغرافية وبسط سلطتها، فجمل   .1اإلسالمية -العربية

ضا من العوامجمل الت تزيد من ن وذ الدولة وتقوية عودوا وعاسك ومتها،عن طريق العطا  وتو يل الغ ائم وو أي

،و منا كانئ تو دا با -ذلك الريل علم اتلا ال ئاع. وي يكن تقسيم وفا الغ ائم ا البداية  ضل لقانون معاد

اع واتساا رقعة الدولة وك رة مدا يجمل الم   عليه وسلم..ولكن مل تعدد الغزو  املقاتلا عن فيهم الرسول

الغ ائم وههور مهان ملقاة علم عاتق الدولة ويتطلب القيان  ا كنن يكون الرسول متحرفا ا رايد دائم من 

املال ..كجملد ذلك أدى  ىل تق ا عملية اقتسان وفا الغ ائم وذلك حبسم اخلمل"هلل والرسول"وتو يل األربعة 

. فجمل الغ ائم 2ا من ج د وقادة ووالة،وحا من ي يشارك ألمر يهم محلحة اجلماعةأمخاس الباقية با املقاتل

وو أيضا من العوامجمل الت تزيد من ن وذ الدولة وتقوية عودوا وعاسك ومتها،عن طريق العطا  وتو يل ذلك الريل 

طها عوض بدور ا كتيب وأند املحادر املالية للدولة اإلسالمية ا عهد الرسول كما ضب- علم اتلا ال ئاع

نشرا باسم"امليزانية األوىل ا اإلسالن"،وي: الزكاة،الغ ائم وجزية أوجمل الكتاب ،وي تتعزد  وفا املوارد باألعشار 

 3 ضرائب علم التجارة(واخلراج  الد بداية من عهد عمر. 
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خا ا تقاليد السياسة كما ههر مل جدال "السقي ة" منط جديد ا تسيو أمور اوكم، والفر أابه راس      

اإلسالمية،و ترى فيه األمة اإلسالمية معيارا أساسيا ا اكتمال كياهنا و وو ال قجمل الشرعي للمواث السياسي 

ميدز عبد الر ن ابن  لدون با ثالثة -للرسول الم   عليه وسلم،فسمي وفا ال مط ب :"اخلالفة" .وقد 

ك السياسي ،واخلالفة،وعردف اخلالفة بنهنا:" جمل  الكافة علم املقتضم أمناي من اوكم وي:امللك الطبيعي ،واملل

.ويعتز وفا التعريا اخللدوا ذو قيمة وامة جدا وم تا  1الشرعي ا محاوهم األ روية والدنيوية الراجعة  ليها"

الفر كان وما ال أساسي ا فهم مسنلة اخلالفة  والقواعد الت تقون عليها ،وتقيم علم  ثروا نيامها السياسي، 

يشكجمل ح ي ا يراود فئة جتسد من  الله أحالمها السياسية، ويغفر  طا ا الطوباور .وقد سامهئ مسنلة 

أو ع هون أعمق وكما يسميها "عبد  اخلالفة بقسط كبو ا اتساا ا وة و يادة االنشقا  با ال ر  واألحزاب

يديولوجياع الدي ية ،و الت كانئ تستيجمل  ئ ميلة اإلسالن اإلله بلقزيز" :اإلسالمية السياسية،وذلك لتعدد اإل

،ونقلته  ىل حيدز اوق السلطاا وحواايه من "أوجمل اوجمل والعقد"والبيعة املشروطة،واالحتساب ال قهي علم 

-اواكم ا حالة دولة اخلالفة( ا ايال الس دة،وأحيانا أ رى  ىل حكم املرجل أو اإلمان ا املفوب الشيعي،

ر ي قجمل حيز اوق املشروي بتبعية السياسي للديين ومرجعية األ و ا وضل الدستور والقوانا و دارة الف

السلطة ا حالة الدولة اإلسالمية(،فمىل حيدز اوق الضيق اخلاص ب"اكلووس  سالمي"  طبقة رجال 

 الدولتا: األموية و كما جرى ا2 -أو  مامهم-الدين(والبيعة غو املشروطة لسلطة علما  الدين:وأمووم

العباسية .وأ ف بفلك العقجمل العريب اإلسالمي مسارا تراكميا ا ت سو سلطته السياسية ،والت يلحقها دوما  ىل 
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اللحية األوىل لزو  الدين اإلسالمي ،وال يتواىن ا غلودا  بسعيه دائما  ىل  عادة است ساخ التجربة الرداادية علم 

  دالته ورسدد طموحاته ا  طاروا امل ايل .حنو رد فيه ما يزدر ع

وا املقابجمل تك ر لدعوة امل ق ا من لبواليا وماركسيا وقوميا  ىل  ديث اعتمل العريب وجتديد ب اا  -      

التقليدية وقرا ة تراثه قرا ة علمية وواقعية وت سو اإلسالن ت سوا تقدميا وثوريا، ىل غو ذلك من عباراع تإجم 

فا الدعوة ن سها كمحاولة لتنسيل أو اياغة رؤية أك ر وفا الرغبة املتزايدة ا التحديث والتجديد.وتطر  و

عقالنية وموضوعية وعلمية للواقل العريب من الرؤية العاط ية واجلامدة والال تار ية   امل ودتة((أو غو املطابقة 

ا سحرية قائمة علم ا رب  اللواقل الت سادع ا اوقبة املاضية وغالب من ما تواا وفا الرؤية األ وة بنهند

.وما نلمسه ع د مؤسل علم العمران البشرر العالمة "عبد الر ن ابن 1الواقل وعلم مد  الفاع وتضخيمها

التاري  ليل جمرد حوادث تتعاقب ا الزمان دون اخلضوا لعوامجمل معي ة،بجمل و اك  يوي ت تيم - لدون "فان 

بممكانه أن يقلب أحوال ال اس وو  ووكفا فالعامجمل الوحيد الفر 2وفا التعاقب،وثوابئ توجه مسراا وجمراا.

الدين ملا له من مقوماع  يديولوجية قادرة علم بلورة األسل والقواعد الال مة  فا السوورة. ومن و ا ميك  ا 

التطر   ىل اجلفور التار ية اإلسالمية الت تغفر ال كر الديين القاعدر وركة جمتمل السلم باعتباروا حمور 

ا،والت تعتز بدوروا امتدادا تار يا لل كر اال واا الفر عتد جفورا  ىل عشري ياع القرن دراست ا وموضوا حب  

ن (عدي ة اإلسك درية ،علم يد مؤسل اوركة كما يسمم: املراد العان 1928املاضي  ا اهر مارس من س ة 

 وان املسلمون".وذلك تيمد ا " ،واألب الروحي  فا اوركة ،الت اختفع ل  سها اسم "اإل حسن الب دااألول  "

 باآليتا القرآنيتا:
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ا   :بسم   الر ن الرحيم كتابة العزيز  ايقول تعاىل    ند  الدين ع د   ند ( ويقول   تعاىل      وةاملؤم ون   مند

 اإلسالن( .اد    العييم.  

بب ا  اجلماعة الت اختفع اكجمل نسق م تو  أر حركة اجتماعية ودعوية م  تحة  "احسن الب د "بدأ حيث          

لقد درس اإل وان مليل الت ييماع العاملية -وعلم اعتمل، ن ما لبث أن ههر  ا ت ييم  اص مغلق وسرر، 

الت ييماع حا حاولوا ب ا  ال يان اخلاص،وقد تنثروا جدا بال كر الباطين ا التاري  اإلسالمي،حيث كانئ 

األموية والعباسية والعلوية..والشيعة وما ااحبها من فر  سرية،محدرا أساسيا متد الرجوا  ليه ودراسته واالست ارة 

باألفكار اوركية ا كجملد ت ييم علم حدا.وفيها أيضا كانئ و اك وق ة اديدة أمان فرقة اوشدااا أتباا 

حدد اإلعجا  ا ت  يف آلياع السمل والطاعة،وكيا كان  "محط م الحباحي"،وكان االنبهار من واو م  ىل

ولقد كان للسيدد قطب تعليق علم ذلك،أر أند أرد -.1األفراد يسمعون ويطيعون حا لو طلب م هم قتجمل ان سهم

ت ييم يطبل أفرادا بح ته،أر أند الت ييم لو كان  جراميا، رج األفراد جمرما،و ذا كان اهيونيا  رج األفراد 

ونيان  ، ااة عهد "امللك ال ارو "أودى ادامها بالدولة ا عهدر امللكية و 2بالحهيونية. معجبا

 ىل سحب الشرعية من اجلماعة ن السعي حنو استئحا ا، وبالتايل ي يبق من الدعوة  "1952يوليو23"يوليو

كي والدعور  ا ا مشروعه األوىل  ىل الت ييم الحلب بعد أن جنه نيان يوليو ا استيعاب املكون السياسي اور 

 أن وجد ا وي يلبث الت ييم املغلق  الد ولك ده هجمل امتا با اجلماعة وال يان بطعم الحراا.الوطين العان، 

 وقد  لئ جمل الدافل له للحركة  ئ اعار اجليجمل القرآا ال ريد، جها ًا تزيريدًا م د  "سيد قطب "أطروحاع 

فاجلماعة كال رد ال تستطيل أن تبادر  ىل عمجمل أو -،ية ا اإلسالن السياسيو يميزة ب   فكر السيد قطب(القطبية
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تقون باجنا  مشروا ،مهما كان نوعه أو حجمه،دون أن تعرف ن سها،و دد مكاهنا ودوروا،وارعية وجودوا  

ة استعاد أ رى فقد م جمل وفا ال كروبحورة  1كجماعة متميدزة،أر تعرف أيضا ما وي وما تريد أن تكون عليه.

 د ال -كما يعتز عادة  حيا   ميان اعتمل و قامة الدولة اإلسالمية، قد تومئ فيهو  "احسن الب د "خلطاب 

ثقاا، ىل حيث يؤسسون ملاعة اعتقادية واحدة قابلة -العقيدرد عامجمل ومة وعاسك ا نسيجهم األن ربو

ن  هنا تقدن  طارًا مشوليدًا يستوعب ال رد بكافة جوانب حياته ويربطه باجلماعة الت  .2للحوورة ملاعة سياسية

لقد أنتش أمدة روحية  الل حقبة الدعوة -وذلك ما استطاا أن يتميدز به التوحيد الديين  تتحول  فا  ىل طائ ة،

ووي حبيسة املعتقالع،  ااة  ، عانئ اجلماعة انشقاقًا فكريدًا وت ييمياً 1965وعلم أثر أحداث  (3وما بعدوا

مل تزؤ قياد ا من أطروحاع سيد قطب، ومل وفا تركئ وفا األطروحة أثروا علم قطاا عريى من اجلماعة 

غو أنه أ ف يستبط ها ا اإلعال  من انن ال قافة الت ييمية وتغليب مبدأ السمل والطاعة  الفر ي يقبجمل  ا كليا  

وذلك علم منط جتربة معاوية   زة الت ييم اخلاص و زة احمل ة القطبية ا اراكمت فقد احدث واجل دية، ووو  فا

أند او ا  علم وحدة اجلماعة املعردضة للتمز  أوىل من  -بن أيب س يان ا السلطة، فقد رأع ملاعة املؤم ا

 .4الع اية بنمر مشروعية السلطة ا عهد معاوية واستخالفه

دأ التكوين ال اا للجماعة وضخئ دما  جديدة ا تكوي ها باستيعا ا التيار األوسل وا السبعي ياع، ب         

حي ها كانئ السياسة حاجة حيوية إلعادة –"ألنده اجلماعة اإلسالمية" اسم ا اوركة الطالبية امل ضوية  ئ
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ا  ورغم ان تا  ال يان السادايت، 1تح يل اجلماعة االعتقادية،وإلنتاج ملاعة سياسية،وإلعادة  نتاج الدين بالسياسة

بدايته، بعد القبضة اوديدية والتح ياع الت عانئ علم  ثروا اجلماعة وتآكجمل األطروحة اال وانية  ا هجمل اوقبة 

، ا تارع اجلماعة العمجمل الدعور وراحئ ايئًا فشيئًا تستعيد وحد ا من  الل الدعوة، وقد تولئ ال اارية

ر ية مهمة  عادة التكوين وبالتايل ويم ئ أيديولوجية الت ييم ذاع الرو  القطبية علم قياداع ال يان اخلاص التا

اإل وان باملشاركة ا   سإاتيجيةم ااجمل اجلماعة، رغم احتوائها علم تيار  االحي. وا ال ماني ياع  ددع 

يجية املشاركة الت أابحئ م ف بداية ال ماني ياع  سإات والحئ ا األفق -ال يان السياسي وا  طار الدولة،

واهدع ال ماني ياع ،2،ب عجمل جمرياع الساحة املحرية وت اعجمل اوركة مل احمليط السياسي واعتمعي  يارا مبدئيا

والتسعي ياع اعود اجلماعة وامتدادوا، وي تؤثر االنشقاقاع البسيطة علم ب يتها، بجمل هلئ األقجمل انشقاقاً واألك ر 

أسباب، أمهها مركزية العمجمل اجلماعي ووحدة الت ييم وقوة التنسيل الديين  عدة ويرجل ذلك  ىل  عاسكاً.

علم الوحدة وعدن ال رقة، وتراث  وال كرر  فا ال كرة، حيث دائمًا ما يتم استدعا  تراث ديين كامجمل حيىد 

للخطاب الديين -أند ،ألن دا جند دوما أ واا  اص ينن اخلارجا عليها ويرى فيهم  ب ًا أوىل باجلماعة أن تطردا

كما أن اجلماعة باتساا التياراع ال كرية دا لها   .3تنثوا الفر ال ميكن جتاوله أو  نكارا ا تشكدجمل ب ية الوعي

ها با السل ية املتشددة  ىل الليزالية املتدي ة تضمن مرونة فكرية ع ل امل ضوين  تها من اخلروج، ويبقم أن حوتنرج

الفر يسيطر عليه تيار واحد ال يتعرض للخلخلة واالوتزا  جرا  ال زاعاع ال كرية. واأل طر الت ييم القور الحارن 

من وفا وو الطبيعة الشمولية للجماعة الت تستوعب حياة أفرادوا ورد األخ فيها ن سه وقد غزته اجلماعة، "فهو 
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ورد فراة للعمجمل وي شط الزواج البيئي(  واجا دا ليا واملسمم باملت ق عليه ا وانيا:يعيش ويتعلم ويحاد  ويتزوج 

سياسياً ودعوياً ا فضا    واا كامجمل" ووو  فا يرى العاي من ثقب اجلماعة الت دائماً ما تحور باعتباروا حاملة 

امليلومية اإلسالمية التار ية ووو ما يستدعي التماسك والتالحم و ميش اخلالفاع، ويبقم أن أك ر ما كان 

سك اجلماعة وو سياساع ال يان الفر كان حريحاً علم  بقا  اجلماعة كما وي، من قبيجمل احملافية حيافظ علم عا

 .علم تضخيم اخلحم، وعدن الإحيب بنر حماولة انشقاقية

وقد انتقجمل  ال كر اال واا  ارج أسوار  لكته لي تقجمل حنو جمتمعاع عربية واسالمية، يعتزوا  حبة من حيث     

، وذلك باعتبارا فكر ي حهر مل ال قافاع احمللية ألن جمي  اإلسالن واعت اقه من طرف وفا الإحيب بنفكارا

اعتمعاع، كان ع ابة اخلطوة الت وينع األرضية وجعلئ م ها أمة متجانسة من حيث ال كر اإليديولوجي،فحطد 

االجتماعية،ومن بي ها تلك  الرحال بعدة بلدان وبقيئ بحماته ااودة علم تغلغله وامتزاجه مل اتلا الب ياع

ال واة الت أسل  ا ذكروا ،والت تشكلئ دا جمل اعتمل اجلزائرر  الل سبعي ياع القرن املاضي،والت عخضئ ع ها 

ملعية اإلرااد واإلاال  بزعامة الشي "حم و  حن ا "لتطور من نشاطها وتوسدل من حركيتها عقب ادور دستور 

يماع السياسية،فكانئ ال راة مواتية لولوج وفا املضمار السياسي  ئ ن،والفر ك جمل حق  نشا  امل 1989

ميلة "حركة اعتمل اإلسالمي"،واستمرع ا نشاطها والبحث عن ححتها ضمن تيار اإلسالن السياسي،حا 

ن وحجمل 1991عقب األحداث الت اهد ا الساحة السياسية اجلزائرية من توقيا للمسار االنتخايب ا جوان 

ل واب ،وتشكيجمل جملل استشارر كبديجمل عن السلطة التشريعية،واعلل األعلم للدولة كنعلم ويئة علم جملل ا

ن لي رض تعديالع أمهها حير الشعاراع السياسية ذاع البعد 1996رأس السلطة ا رمية للدولة.وجا  دستور 
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ين، ولك ها أبقئ علم حمتواوا الديين ،فنابحئ عوجبها "حركة جمتمل السلم"لتتخلص ا هاوروا من الشكجمل الدي

 وأفكاروا الت تحطا دا جمل مبادئها املقدسة وتشكجمل نوا ا األوىل  ىل يوم ا وفا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 العقد االجتماعي يف فكر" محس": طبيعةحمددات العالقة و -2

 على مستوى النص:2-1



 

69 
 

 ن اإلسالن ي يعد دي ا م حوال عن اوياة، بجمل اار وو اوياة ،فولد اإلسالن ال ضايل اوديث، علم يد         

األقطاب البار ة بداية من "حسن الب دا" مرورا  ىل "سيد قطب" وقد سبقهم ا ذلك  ارج أسوار اجلمهورية املحرية 

فر سبق وؤال  الفين أابحوا مي لون ال كر األاويل السل ي الت عرفئ استقال ا حدي ا أبو األعلم املودودر ،ال

املعاار ا محر بداية، وي يكن ال كر اإلسالمي اجلديد حمحورا ا العقجمل األاويل السين بجمل تعداا  ىل املسلما 

ن(،لتحبه األطروحاع األاولية 1980-1935الشيعة  ،ا موط ه األول ا العرا  علم يد حممد باقر الحدر 

فئ لتبيان  روج ال را عن األاجمل،و ههار أن وفا األطروحاع ال تعدو أن تكون اياغة فكرية وضعية  تتها

بشرية،وان ارتكزع ا است باي أجكامها  ىل القرآن والس ة واإلمامة،باعتباروا األاول ال ابتة ا اقيه السيند 

قجمل اإلسالمي علم وفا األاولية باعتباروا والشيعي،وقد كان وفا التنثر ناجتا أيضا عن فكر أاويل سابق أيقظ الع

امتداد تار ي وطبيعي للسل ية اإلسالمية،بجمل ي ير  ليها علم أهنا تشكجمل هاورة تتمتل بدميومة تار ية واجتماعية 

ا واقل اوياة السياسية والدي ية للمسلما عامة،كما تقددن ن سها أيضا كطرف مي جمل مشروعية للعمجمل وعرض 

التياراع ال كرية والسياسية السائدة ا كجمل  من.وقد كان  روج م كرو األاولية اإلسالمية املعاارة البديجمل عوا اة 

عختلا مشار م وعلم رأسهم الب ا وقطب مل هناية ال لث األول من القرن العشرين  و دليجمل للتحدر ألاعب 

عاارة من برجوا ية ولبوالية وااإاكية املسائجمل وأعقدوا، السيما م ها تلك الت اغلئ م كرر وم يرر ال وراع امل

ا اتلا أحنا  العاي،حب ا عن نيان سياسي بديجمل ،يكون أك ر عدال وأقجمل استبدادا ،ويوفر املساواة ا حقو  

-والواجباع والعدالة با ال اس حبيث ال تعيم ا وة با األغ يا  وال قرا  دا جمل اعتمل الواحد،كما ال ن سم أند 
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الحدان السياسي الكبو با اروبا االستعمارية واخلالفة الع مانية ،أعاد ب ا  الحلة با الديين وال قاا وبا 

 1السياسي ا وعي املستشرقا،ند أتم بحعود"الححوة اإلسالمية"بعد اورب العاملية ال انية ا محر... 

لوجي قد لعب دورا واما ا  دارة دي اميكية وفا ولتزير وفا امل طلقاع، ف جد أند امل يور اإليديو  -      

الحراا،ونعين به معاجلة ال دص من م يور غو ديين مستمد من تحوراع وم اويم ورؤية فردية للعاي واوياة ،حبيث 

يرى ا ال دص ما يعتقدا وو ،ال ما يقوله ال ص .ووفا ما يدفع ا  ىل البحث ا مدى ارعية املادة التار ية الت 

ما ورد -، ألنه بنرد حال من األحوال وكما يرى عبد اإلله بلقزيز أند:2تهجمل م ها إلعادة كتابة وب ا  السوة ال بويةي 

ا كتب السوة ععزل عن ادقه أو عدن ادقه ، منا كان له األثر العييم ا تشكيجمل ايال املسلما م ف 

احابته م ف القرن األول للهجرة.ووفا ما يستدعي قرنا.وذلك بمعطا  اورة عن ال يب الم   عليه وسلدم و 14

"أرد ت سو أحادر للتاري  البد أن يكون -.ووو بالضرورة رعجمل 3أن نعرض تلك الرواياع لل حص ال قدر

ناقحا"وأند "التاري  ،ووو سججمل البشرية،واسل سعة اوياة ذا ا،والبد ملن يتحددى لكتابته أن تكون نيرته ااملة 

وانطالقا من وفا الطر  الفر رعل ا أمان معضلة تتشابك فيها التشيدعاع لآلرا  مل اجلهجمل بتطبيق . 4مشول اوياة"

 -األحوال علم الوقائل ،حيث ي قلها الرواة وان كان بدا لها تلبيل.فمند ا نقا مردة ثانية أمان حم ة أ رى ،فيحبه

 .5ال قجمل حيتمجمل اخلطن ووفا ما ورد ا رواياع املؤر ا من مغالط
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وبي ما ي إض أند الت سو والتنويجمل لل حوص ،كالمها يلتزن بضوابط لغوية وم هجيدة معيد ة،فمن دا جند باملقابجمل       

ععانيها  -طوعا أو كروا–أند القرا ة االيديولوجية تع ي ن سها من تلك الضوابط ،وتست طق م رداع ال دص 

و التياراع السياسية الدي ية وعلم رأسهم م كرو السل ية اخلااة الت ترى فيها ضالدتها ،ووفا ما يعتمدا م ير 

اودي ة( ،ا اجتهادا م دون مراعاة الوهي ة الت تؤديها تلك التنويالع ،ع د تلقيها، وان الع املعم عن مسارا 

الححيه،حيث يشار ع دوم عادة،وكلما تعلدق األمر باوديث عن اإلسالن ،علم أند:اإلسالن رسالة دي ية 

حبيث باع منلوفا أن يإددد تعريا اإلسالن حبسبانه دي ا ودولة لعجملد مراد -وا سياسي ا آن واحد،ومشر 

"اإل وان املسلما"حسن الب دا أول من ااغ وفا التعريا(وكان ذلك  يفانا عيالد ما يدعم باسم" الححوة 

وفا عن التيار املتعحب للموقا الديين 1اإلسالمية" ومؤسسا ا اوزبية امل تيمة  ئ ع وان "اإلسالمية السياسية".

أند اوكم ا اإلسالن انن -األاويل الفر يرى ا اإلسالن نيان سياسي تشتق م ه مبادو الدميقراطية ،حيث 

بي ما و اك ا الض ة األ رى 77ديين عقتضم ال ص وال رو  التطاول عليه باسم اال تيار والشورى وما اابه.

ا تيار اإلسالن ال قدر الفر مي دله ا ال كر املعاار:"حممد أركون" و" ليجمل عبد ،وا بعى مواقا امل كرين 

الكر " و"نحر حامد ابو  يد" ،جند أند اإلسالن يتغو مضمونه وفقا لاليديولوجيا الت ختضل لطبيعة امل يور 

تش ع ه.ومن و ا املستخدن ،أر أن تنويجمل ال حوص ي ر  معان وايغا ،ت عكل بدوروا علم طبيعة اوكم ال ا

تعددع االجتهاداع ا الدميقراطية واإلسالن حا وجد من حيردمها، ويعتزوا ك را واضحا وارحيا، ويحا من 

يدعوا  ليها بالكافر اعتمادا علم مقدماع ا ال كر اإلسالمي تلقي ب  سها ا مقدمة تلك األحكان.كما جا  

ا اجلبهة السل ية جند -س ة العربية اإلسالمية،اعلد األول"أند ا مؤلا "حسا مروة" ا"ال زعاع املادية ا ال ل
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 حدى اعالع العربية املع ية ع جمل وفا الدراساع تعلن ،ا أحد أجزائها املخحص لبحث بعى اجلوانب -م ال–

د املراحجمل املهمة من تراث ا ال كرر ،أهنا تتحدى لبحث تراث"ال كر اإلسالمي" ا وفا املرحلة ذا ا ،ألهنا "من اا

أر العاي -تقحد تطور "العاي اإلسالمي" ن  دد " طورة" املرحلة بنهنا تتم دجمل ا تعردضه- طورة ا تطودرا"

لك و من التياراع ال كرية واالجتاواع االيديولوجية الغريبة الوافدة الت يستقطب بريقها وجد ا من -اإلسالمي

تب يها القول بنند "العحر الفر نعيش فيه وو عحر الحراا اإليديولوجي -باسم قلم التحرير–األذوان.وتقردر اعلة 

الع يا الفر ي يشهد له تاري  اإلنسانية م يال.نرى و ا،  ذن ،موق ا  يديولوجيا يتجلم ا ثالثة:احدمها، توجيه 

ووو نتيجة األول -يهاالحراا،اإليديولوجي ا عحرنا  ىل وجهة دي ية،أر  ويله عن وجهته الواقعية االجتماعية.وثان

 ض ا  الطابل الديين احملى علم الإاث،أر  فراغه من حمتواا التار ي االجتماعي وطمل وجهه القومي.وثال ها -:

،ترداد اللهجة اليمي ية املعادية "لالجتاواع اإليديولوجية"التقدمية،أر واا وفا االجتاواع ب"الغربية 

دميقراطية باإلسالن،اورة متطورة من نيان الشورى اإلسالمي حا .وو اك من يرى ا التحان ال791الوافدة"

أطلقوا عليها ما ااطله عليه ب:"الشورقراطية" وع هون أعمق :الدميقراطية اإلسالمية. ووكفا تتعدد االجتهاداع 

وا حا ميكن القول :أن تعدد وجهاع ال ير تحجمل  ىل حد التعدد ال قهي ذاته،واىل الطوائا اإلسالمية وتعدد

واجتهادا ا بجمل جند اال تالف أحيانا حا ا املفوب الواحد ف يهم املؤيد وفيهم املعارض والبعى يعإض حا 

 علم الدميقراطية عجرد ذكروا كمحطله غريب.

 على مستوى املمارسة:-2-2

                                                           
 121،122ال زعاع املادية ا ال لس ة العربية اإلسالمية مرجل سابق(ص حسا مروة،1
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لقد اقإن ودف  نشا  الدولة اإلسالمية ا بداية القرن بالرغبة ا  عادة نيان اخلالفة،بعد أن متد  لغاؤوا        

ا اكجمل الدولة اإلسالمية الفر يعز عن األمدة اإلسالمية ،ولقد تعلق  فا ا دف 1924عان  ن،علم أساس أهند

لم ا مقدمة طموحا ا،ووفا ما مي دجمل جوور التحوالع الت ججملد التيداراع اإلسالمية  ن ي تكن كلدها،لتجسددا كح

عرفتها حركاع اإلسالن السياسي عز أقطار العاي العريب،ولعجملد ابر  وفا اوركاع الت تب دئ وفا األفكار جند 

تمد حركة اإل وان املسلما .كما أند تتبل اوركاع اإلسالمية يطر  ضرورة اإلحاطة بتحورا ا ،أر بامل هش املع

لدى قاد ا وأفرادوا، ا اياغة ب ا ا ا ال كرية،الت أنتجئ بدوروا  طارا ايديولوجيا ملختلا اج حتها املمتدة 

 ارج حدودوا كاوركة اإلسالمية اجلزائرية( ،أثدر علم سلوكيا ا ونير ا  ىل اعتمل وال يان السياسي  . وما يع ي ا 

" عامة وعختلا فروعها ا العاي العريبتعيش حركة اإل وان املسلما  ا وفا اجلانب:  طاروا املمارسايت،حيث

 ."حالة  ول 

 ا مليل أحنا  العاي تلك اإل وااال كر الت يعيشها  " " التحوالعوفاأوم ما مييز  وال اكد أند        

ماعي والسياسي،جتعجمل التخلي اال دواجية ا ال كر والت يو ،حسب املواقا و املعطياع، الت ي ر وا الواقل االجت

 l’exception عن املبادو اعب واالستجابة لليروف ت كدر لألاجمل  ،وكما يقول "ملال غريد "ا كتابه"

algérienne :" 

    "La question ,qui est aujourd’hui la notre, est la question de la dualité 

et de l’opposition des deux tendances qui travaillent, en profondeur la 

société algérienne et son élite. Nous n’avons pas décrit des personnages, 
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des associations et des partis pour eux-mêmes mais en tant que porteurs 

de deux  tendances dont il est question.1" 

ن، أوالمها أهنا ا جمملها تغواع غو واعية أو اطط  ا مسبقا متان رئيسيتاووفا ما يعكل ا جمملهما      

  والت يواكب  وال ا اعتمل ،بقدر ما وي أقرب  يل التغو الفايت الفر ررر وفق م طق الحوورة االجتماعية 

بجمل  ،دا  امؤيد  مؤكدا عليها أو داعما،م طق تسبق فيه اوركُة الت يَو الفر يتن ر لينيت مكمال  ا  ايضا ووكما 

ووفا حال التحوالع دائما  -اوركة أك ر تقدما من الت يو.وا كجمل األحوال ي يكن الت يو وأحيانا ال ينيت لتيجملد 

 .ُم شن أو مؤسساً و منا تالياً للحركة وم  حال ع ها -دا جمل اجلماعة 

وأعطاوا قدرة علي االستجابة  ،اإل وانيةماتية الفر طاملا وسم املسلكية اغ هنا  والع جترر وفق م طق الز       

والعمجمل العان الفر كان الد ول الك يا للجماعة ،و ااة فيما يتحجمل بالعمجمل السياسي ،اع اع واملستجدد لتغود ل

والة التحوالع الت تعيشها ملاعة  ا امللمه ال ااأمد   .ول األول عن كجمل ما طا ا من تغيوؤ فيه احملرك واملس

فمهنا سرعان ما طالئ جممجمل اوركة اإلسالمية الكزى ،ا و ن بدأع باعال السياسي ورعا بسببه فهو أهن ،اإل وان

بدرجاع اتل ة، فرغم أهنا جا ع  كان  بجمل وروحا من دون است  ا  و ن ،وغطتها كاملة: مشروعا وت ييما وأفرادا،

 ال أهنا ي تلبث أن جتاو ع  -أساسبشكجمل  –وليدة الد ول الك يا للجماعة ا اوقجمل السياسي والعمجمل العان 

ها بطابعها وليسيطر عليها م طقها: م طق حبغاعال السياسي لت تقجمل بتنثوا ا  يل ات جماالع ومساراع اوركة لت

و فا كله فمن أفضجمل مقاربة ل هم التحوالع الت عااتها وتعيشها ملاعة اإل وان وي املقاربة .الحوورة االجتماعية

                                                           
Djamel Guerid,l’exception algérienne(la modernisation à l’épreuve)Casbah  1

éditions,Alger,2007 ,P28 
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السياسية، ووو ما ي رضه م طق التحوالع اإل وانية الت ال ميكن الوقوف عليها عز مراجعة ال حوص االجتماعية 

واألدبياع الحادرة عن اجلماعة أو املعتمد م ها بقدر ما رب البحث ع ها ا املسكوع ع ه وغو املكتوب بجمل 

 .وغو الواعي من قبجمل اجلماعة ا معيم األحيان

 ،ا الس واع األ وةبح ة عامة، وا اتلا ربوا العاي العريب،و ااة ا اإل واا من يتابل املشرو و      

االستيعاب    ىل ،سيكتشا أنه اهد  وال بالغ األمهية انتقجمل به من أفق اخلالفة و قامة الدولة اإلسالمية العاملية

استوعبئ املشروا اإل واا بعد أن  أهنا وابدي ،وكما ، والت أابحئ ع جمل قبلة  مكامال ا مشروا الدولة الوط ية

، ئ غطا  ال  لو من حلدته .،او البحث عن بديجمل  ا ا غالب األحوالجتاو وا هجمل  م ا طويال يسعي  ىل

 الدي ية كما فعلته حركة جمتمل السلم  ئ مسمم:"الشورقراطية".

الت ادرع ا  ، ودبياع اإل وانيةألل اإلفرا اع الت جا ع م سرة يك ي ا القول ا وفا املقان أن أومو      

أو سقط م ها أر حديث أو  اارة لقضية  قامة دولة اخلالفة ،املسنلة السياسية ا الس واع األ وة أغ لئ عاما 

، فالبياناع الرمية للجماعة ا ،بعدما كانئ حلما أودليا و مطلبا جووريا، ال يقبجمل الت ا ل أو الت اوضاإلسالمية

كانئ أقرب  يل بياناع   -تقريبا علم رأس اال وان ا محر بد ا من والية املنمون ا ضييب –األ وة الس واع 

ومن يتابل وزب سياسي حملي م ه  يل ملاعة عاملية  ااة بعد احتدان جدل اإلاال  السياسي ا البالد، 

أن املراد يبدو  األول،حيث جند اند سلوك اجلماعة ي عكل ا ما يقون به رجلها سيجدجمرياع اوياة السياسية،

وال  ،فيها أقرب  يل رججمل الدولة م ه  يل قيادة  سالمية عاملية، وأهنا دائما ما  لق ا األفق احمللي حضورا وجدال

.وذلك ما ال  تلا ك وا عن مقاربة األحزاب القومية ، تبعد ع ه  يل الشنن الدويل  ال بشكجمل عان غو حمدد
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  نشا كة جمتمل السلم علم املستوى احمللي وقد جتسددع" مياور تلك التجربة ا سعئ اىل است سا ه حر 

التحال اع والتكتالع السياسية كالتحالا الرئاسي:جبهة التحرير الوطين،التجمل الوطين الدميقراطي، ل(رغم 

 الت تطبل  منطية العالقاع الت تربطها  ا. اإليديولوجيةالت اقضاع واال تالفاع 

كما ااغها   مبادو ستةم ف اول عهد بالسياسة ،وترتكز علم  لمشروا اإل واالمراحجمل كما جند و اك            

املراد املؤسل اإلمان حسن الب ا   ووي: ب ا  ال رد املسلم؛ فاألسرة املسلمة، فاعتمل املسلم، فاوكومة 

 (. لقد جرر تعديلها لتحبه رباعية وأسقطئ اإلسالمية، فالدولة اإلسالمية، فاخلالفة اإلسالمية وأستاذية العاي

 !م ها  طويت  قامة الدولة اإلسالمية و عادة اخلالفة اإلسالمية

وما يتعلق به من عمجمل عان  يل عاوي ،ا العمجمل السياسي  واالنغماسلقد أدر الد ول الك يا و          

بدال من املطلبا السابقا  اللفان أابحا   ،ا حدود الدولة الوط ية ا مليل أرجا  العاي، املشروا اإل واا

الت اارع م تهي سعي املشروا اإل واا الفر بدأ م ف تنسيسه عامليا.وقد أدر اعبا امل ال ولو  ىل حا (،و 

 ،ا لية احملليةاالستغرا  ا العمجمل السياسي وت حيالته  يل أن يغلب علي املشروا اإل واا االوتمان بالقضايا الد

 ،واار اخلطاب اإل واا أقرب  يل  طاب األحزاب،وأن تحو م رداته وموضوعاته حملية حبتة ا األغلب األعم 

م ه  يل اجلماعاع ذاع املشروعاع العاملية.ومن ن توارع  دو  قضايا اخلالفة ،أو اجلماعاع الوط ية احمللية 

 .اإلسالمية وكجمل ما يتحجمل باملشروا العاملي

 -ي يعد و اك حديث   واا عن الدولة اإلسالمية بجمل اارع تيهر تسمياع جديدة بعضها مراوغ         

ا حسن التخلص من " أ مة " الدولة اإلسالمية ، فحارع و اك مقارباع جديدة عن "دولة املسلما"  -أحيانا
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فرعها ا اجلزائر  أنتجهما  آ ر  ىل سالمية"ن "الدولة اآلذنة باإلسالن"  يل "الدولة الدميقراطية ذاع املرجعية اإل

املم جمل ا حركة جمتمل السلم  كحزب سياسي يتبم املشروا اال واا بامتيا ( ا الإويش ملشروا موا  للدميقراطية 

الت ييم الدويل" "يتحدث املراقبون وكفا اإل وان عن و  ،وان كان نبف لقشور الدميقراطية واستيال  علم مكاسبها.

ميسك بقبضة من حديد  ،من با أحادي هم اورة أسطورية يبدو فيها كما لو كان و اك ت ييم عاملي فتطجملد 

ويقودوا بسياسة موحدة تسو اجلماعة العاملية ا طريق  ،فيجمعها علي رؤية واحدة ،بالت ييماع القطرية احمللية

تقول أن  ،من  والع ا العقد األ وين يمم وفا الت يطرأ عل ملا موسعة  و اك رؤية قيق ا دف الواحد.غو أن 

 ،ملا يسعم اىل  قيقه التيار اال واا ا مشروعه اإلسالمي العاملي.الواقل اتلا عاما

وتعتز التجربة السياسية الت  اضتها حركة جمتمل السلم  طوة كبوة وقرار فريد من نوعه،  ااة علم       

ف ي م تحا التسعي ياع اختف ت ييم اإل وان ا اجلزائر   كر اال واا،مستوى السلوك السياسي الكالسيكي لل 

لس ة  ا انتخاباع رئاسة اجلمهورية "حم و  حن ا " اس قبجمل أن يتحول  يل  ل( قرار ترايه  عيمه الشي  

 رغم  طورة القرار،دون العودة لقيادة الت ييم العاملي  -ول   وااؤ ووو أكز م حب تراه له مس –ن1995

  الشي " الفر ال سابقة له ا تاري  اإل وان، ن دون رضا الت ييم الدويل حا اعإض قادته علي قرار ترايه

ال كر اال واا،حيث   يديولوجيا.و ان ردع حركة جمتمل السلم  فا اخلطوة لتجعجمل م ها  وال تار يا ا !"حن ا 

ا  ر ه  (و حدلئ علم املرتبة ال انية د لئ  اس(عراحها لرئاسة اجلمهورية السيد حم و  حن -

 1من األاواع املعزد ع ها.%25مليون اوع وب سبة3.2بواقل

                                                           

 16،ص2011كة جمتمل السلم،جملة الفكرى العشرون لتنسيل  ل،اجلزائر،حر 1 
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 (HAMS)املشروا اال وا ا اجلزائر ،ا هجمل ال كر الفر منم با أحضان حركة جمتمل السلملقد قطل و      

كشكجمل من األاكال الفر ،  يل تحور مدا،اوطا كبوا ا قضية االنتقال من التحور الديين لشكجمل الدولة 

ت دمش فيه التحوراع دون ان تحطدن بالواقل  السياسي، الفر ي رض عليها التجردد من السلوك السياسي امللبدل 

تنقلم مل  دياع الساحة السياسية، وقد و فا فان اجلماعة تلمل ا  وال ا نوعا من ال،باخلطاب الديين 

 طاب  جتاو  استطاعئ ا نيروا تقد  البديجمل علم مستوى املشروا السياسي ،الفر مهد اىل االنتقال و

يبدو بالغ  ، أحياناا قضية املواط ة حركة جمتمل السلمه تواملؤسسة الدي ية الرمية. وما قدم السل ية التقليدية

،ووفا ما نلمسه ع د "حسا متقدما علي اخلطاب الديين الرمي السائد،نسيل الشرعي  ا  ذ تب وا الت،الداللة 

فان وفا التغو وضل أمان التشريل اإلسالمي -مروى" من  الل طرحه للتطور التشريعي اإلسالمي،حيث يقول"

و  قواعدا العامة.وقد مهمة استيعاب القضايا املستجدة و نشا  األحكان اجلديدة املطابقة  ا مل االحت ا  بر 

اههرع وفا املواجهة التار ية مدى ضرورة التطودر التشريعي وفقا لتطودر اوياة.وو اك من الطبيعي ان ختتلا 

املواقا من تطور التشريل با تالف املواقا من التطودر ن سه ع هومه األعمد.ودائما كان ال اس ا كجمل عحر وكجمل 

نجمتمل،ي قسمون،وفقا ملواقعهم االج .1تماعية،حيال مقتضياع التطودر اىل حمافيا وجمدددي

                                                           
 159،ص2،2002،ال ارايب،بووع لب ان(ي2ال زعاع املادية ا ال لس ة العربية االسالمية املعتزلة،االاعرية،امل طق(اعلد1
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وقد انتهجئ حركة جمتمل السلم عختلا ارائحها اجلانب ال قدر علم مستوى املمارسة السياسية،       

ا تالفاع جفرية حيث ما الئ املسنلة األ القية  دون أرد ،وفا القضايا علي اإلضافاع األ القية مست دين ا  

،ا  ، والفر ي بل من عمق اعتقادا ماوتماما   وانيا دائما ما نراا ا التشديد علي حماربة التحلجمل األ القي متلق

واملؤسساع ال قافية وال  ية وال خبة امل ق ة  ،والتنكيد علي ضرورة التزان وسائجمل اإلعالناتلا األوساي االجتماعية،

 .بن ال  اعتمل وتقاليدا

 يومة قيم وأ ال  متنالة ا تاري  اعتمل اجلزائرر ،وان كانئ ترودج مل يومة التزان ع اوركةكما تعتزا          

،و  ي يعد  تلا فيها اإل وان ك وا  سإاتيجيةأ القية ال خت ي ورا وا بالضرورة طرحا مغايرا عن السائد، بجمل وي 

 اجلزائرر.اعتمل واقل  وجتاوبا مل ا غالب األحيان جندوا  أك ر جتانسا

ا  التحوالع الت طالئ مشروا اإل وانسياسية ،ميكن أن خنلص  ىل أند -وا هناية وفا املقاربة االنإبو      

-ا واقل الدولة الوط ية وقئ  االنغماسونقلته من التحليق ا يوتوبيا دولة اخلالفة  يل  اتلا أحنا  العاي،

 ييم العاملي لإل وان املسلما الفر تنسل وانطلق ليكون الرافعة برافعته أو  طارا الت ييمي، أو الت -أيضا

 حلما أودليا، والفر علي ااكلته كان ي إض أن يقون ،لتحقيق املشروا اإلسالميواوامجمل األساسي السياسية 

 .دولة اخلالفة اإلسالميةواقعا ا ويتحقق 
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 :الفصل امليداين    
 

يف سوسيولوجيا حركة جمتمع 
 السـلـــــــــــــــــــــــــــــم
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 التحليل والتأويل

 مستوى اخلطاب:-1

اخلطاب يستلزن الوقوف علم كلتا الواجهتا :الواجهة الدي ية والواجهة السياسية الت ال  التطر  ملسنلة  ند        

تقبجمل  حدامها االن حال عن األ رى ،ووفا راجل  ىل األبعاد الت يتخفوا املعم جردا  العالقة الت ت تش با ال ص 

ع عديدة واتل ة عز السيا  التار ي، من ومتقبليه، ووفا م ف ههور الدعوة اإلسالمية األوىل الت أفر ع تنويال

حيث ال هم والتم جمل،ووفا ناتش عن السيا  التار ي الفر ي تيم فيه وؤال  املتقبلا والشروي الزمكانية الت 

وقد عزع عن وفا األبعاد  طاباع اتل ة،متحارعة،حيجب فيها اإلمكان الواحد سائر -ي تمون  ليها .

را ة الواحدة ومن  اوية حمدددة سائر القرا اع.فيددعي كجمل  طاب م ها امتالكه وحدا اإلمكاناع،وتقحي فيها الق

للحقيقة،ويتنسل علم  قحا  املغاير له متجاوال أن وفا اوقيقة وو الفر أنتجها من  الل تشكيله لآللياع 

ل  ليجمل اخلطاب ومن وفا امل طلق فقد سعي ا ا دراست ا من  ال1اخلطابية تشكيال يووم أهنا"حقيقة ال دص".

السياسي وت كيكه والكشا عن مرجعيته التار ية، لدى ال ئة السياسية ذاع املرجعية االسالمية ،عا يقتضيه 

التوجه العان للسيا  العلمي ا اطارا ال قاا واالنإبولوجي ،واىل عوامجمل  نتاج وانتشار ال كر اإلسالمي السياسي 

.وقد اطلعت ا تحرحياع العي ة املبحوثة علم عدة عوامجمل تعكل ايديولوجية ا اوساي حركة جمتمل السلم بالتحديد

سياسية دي ية تستوعب بقوة مليل أفرادوا وتحهر كجمل حمددا م الشخحية ،ويتجسد ذلك ا "قوة االنتما "الت 

ن ال يشوبه تشدوم اىل اوركة وت يم  ارسا م وسلوكهم السياسي  ا رعجمل يعتقدون ان فهمهم و ارستهم لإلسال

ار لبل،انهنم انن كجمل فئة او جمموعة م اهرة  م دا جمل البيئة ال قافية املشإكة،حيث جند ا تحرحياع املبحوث 

                                                           
 5،ص 2006، 1ناجية الورميي بوعجيله،اإلسالن اخلارجي،دار الطليعة للطباعة وال شر،بووع لب ان(ي 1
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"رب علم اواكم أن حيكم بالعدل ولكي يكون حاكم عادل رب أن حيكم بالدين و الد عمد ال ساد"وكما 5رقم

حزبا دميقراطيا  سالميا"وأند"طاعة اواكم امل تخب يكون "ميكن اعتبار حركة  ل 6جا  ا أقوال املبحوث رقم

ا مدى تطبيقه للشريعة اإلسالمية" فاذا تعمق ا ا ركان وفا ال حوص وت كيك اليا ا ال اجتة عن  طاباع من 

انهنا أن تز  ل ا امل طلقاع ال كرية املاقبلية الت عملئ علم حجب مللة من اوقائق االبستمولوجية 

لوجية الت اكلئ اإلطار امل اويمي  فا ال كر وعلم رأسها :الشورقراطية، ذلك امل هون الفر جا  به واالنإبو 

اي  اوركة "حم و  حن ا "والفر حا  علم  حواية متنتدية من موقعه ا ال قافة الدا لية للحركة والت تعتز 

لم تكريسه امل تمون اىل اوركة علم مليل امتدادا تار يا وجغرافيا وركة اال وان املسلما،وذلك ما يعمجمل ع

املستوياع انطالقا من ال زعة اوجاجية والتمجيدية لل كر الفر انتجته اوركة وايخها علم الحعيد احمللي ما انتش 

لديهم احنيا ا طائ يا ،ووفا من م طلق العمجمل احملافية علم الإاث املكون  ويتها السياسية والدي ية والضامن 

عن باقي ال ر  اإلسالمية ،حاملا لشعار" الشورى" و"الدميقراطية" ا أن واحد.ووفا ما يباد مدى فعالية  لتميدزوا

اخلطاب االيديولوجي الفر يعمجمل علم توهيا املحطلحاع الت ارتقم  ا مستعملووا اىل درجة طرحها كبديجمل ا 

ا وسط وفا اعموعة اوزبية أساسا.حيث  تزل الساحة السياسية .فكان  ا ايضا دوروا ا  ديد وعي متقبليها 

ا ث اياا ثالثية الدال واملدلول واملرجل ،وتكمن فعالية وفا االلياع الت يوه ها اخلطاب لإكيز املعم من  الل 

التداول بك افة ،وان كان ع جمل ال ص ا حد ذاته ي يكن متجانسا با االطراف،فكجمل م ها يتم دله بكي ية تعكل 

ال هم التار ي اوافدة بالفاع املؤولة للخطاب،وذلك ألند "افراد اعتمل ال ي يمون سلوكهم تبعا ليروفهم  اروي

الواقعية اوقيقية،بجمل تبعا للحورة الت ترتسم ا اذواهنم عن ذلك الواقل،والت ال ع جمل انعكاسا امي ا له.فهم يسعون 
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مل اوقائق - الل التاري -فة معي ة وتشكلئ بطريقة مااىل مالئمة سلوكهم مل مناذج سلوكية نتجئ عن ثقا

 1املادية"

 مستوى التصورات:-2

يعد م هون التم الع من اوم م اويم علم ال  ل االجتماعي،ذلك النه مي جمل جووراملعرفة االجتماعية الت       

لقد كان نزول ا اىل امليدان م ف وتدور حول اوم االعتقاداع الت يتب اوا ال رد ا التعاطي مل القضايا الت تواجهه،

بدايته مواجهة لحعوباع ملة ،أبر وا التخوف الفر أبداا املبحوثا طيلة مراحجمل البحث السيما  الل املقابالع 

الت أجري اوا معهم وان كان و اك جتاوب من طرف البعى أحيانا ، ال أن ا سجل ا عدة   ياع نفكر م ها علم 

ا  ص عدد أعضا  جملل الشورى الوالئي وعدد أعضا  املكتب الت  يفر الوالئي كما سبيجمل اوحر:عدن  فادت ا ع

ارد  احدوم:"حا الدولة ال مندوا  فا اإلححائياع وتعتز من أسرار اوركة "،وقد تطلب م ا جهدا  و وا   

ريا علم املستوى كبوين بغية الواول  ىل أوداف الدراسة وذلك انطالقا من التم الع الت تشكجمل جانبا جوو

االعتقادر الفر  مله ال ئة السياسية ذاع البعد الديين ،حيث جند أهنا تستبطن  يديولوجيا تتجسد ا م طلقاع 

دي ية ذاع توهي اع سياسية،تتجلم ا اياغة جمملة واتحرة تكون دائمة اوضور ا ذون أفراد اوركة وعلم كجمل 

لقياداع واإلطاراع،وييهر كفلك ا بلورة تحور اوركة عا رعجمل املستوياع من جهة وطابعة السلوك وأدا  ا

السلوك ي طبل باملمارسة والعحامية ب قافة مرجعية حمددة ومتعارف عليها كما نلحيه من  الل تحرحياع كجمل 

املبحوثا،وقد كان وفا ال مط من التحوراع غالبا علم ال ئة حمجمل الدراسة،والفر يرتكز ا جممله علم  قيق 

داف اوركة اال وانية بشا ألواهنا اإلقليمية والعاملية باعتباروا مرجعية كجمل ال روا امل ضوية  ئ لوا  ال كر أو

                                                           
 .20املرجل السابق،ص 1
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عيزع دعوة اال وان -اال واا،واحملددة سل ا من طرف مؤسسها االول "حسن الب ا" من  الل رسائله،حيث 

من فكر مؤسسها واعورا الدا لي الغامر بنن  املسلما كما عز ع ها مؤسل اجلماعة بنهنا دعوة بدأع م طلقة

وان  87عليه فرضا ألمته اإلسالمية رب أن يؤديه،وأند لديه طاقة رب أالد يدد روا ا  حيا  األمة،وجتديد دي ها

كانئ  فا امل طلقاع ال كرية أرضية وبيئة ع د حممد عبدا الفر منم ا أحضانه حممد رايد رضا،وسار علم 

ليضل اللب ة األوىل ملا ااطله علم تسميته باإلسالن السياسي،الفر يعتز الدعامة األوىل م هش االاالحي  

للعمجمل السياسي ،واضعا بفلك م هجا جديدا للت كو االجتماعي السياسي يحب ا بلورة نيرية  سالمية تقا 

االستعمارر الغريب بوجه املد األرويب علم مستوى ال كر  ااة تلك القضايا الت نشنع ا أحضان الت افل 

لألقطار العربية.وقد ألقم وفا ال كر خبيوطه ا مليل أركان العاي العريب واإلسالمي ،متخفا ا مقدمة أودافه بلوغ 

(:"...حنن  ل ا املشعجمل الفر نادى به الشهدا  الفين 01الدولة اإلسالمية ،ووفا ما ار  به احد املبحوثا رقم

ان أول نوفمز...وان ك دا حزبا  سالميا...فان قياداع ال ورة ات قئ علم ان تكون حرروا البالد،ووو من مبادو بي

ملهورية جزائرية دميقراطية اعبية ا  طار املبادو اإلسالمية..."حيث ييهر جليا السعي ع د رواد وم اضلي ال كر 

االحية ال كرة العلمانية اال واا للبحث عن الحلة با  قامة الدولة وتطبيق الشريعة،مركزين دوما علم عدن 

وحدوا ا الديار اإلسالمية الت ي تعرف جتربتها التار ية ال حجمل با الدين والدولة ا  طار ال موذج الفر أنتجه 

الغرب ال موذج الدميقراطي(،كما جندوم دوما يشددون ا اغلب األحيان علم أمهية التدرج واالنتقال تدرريا ا 

سلمة القوانا حا ميكن للمجتمل أن يحجمل  ىل  قامة دولة  سالمية ،تكون األمة وي تطبيق أحكان الشريعة وا

محدر السلطة فيها من  الل التنكيد علم م هون الشورى ال موذج اإلسالمي(.كما أند تتبل اوركاع اإلسالمية 

املعتمد لدى قاد ا بح ة عامة يطر  ضرورة اإلحاطة بتحورا ا، والت  يمن علم جانبها االعتقادر وامل هش 
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وأفرادوا ا اياغة ب ا ا ا ال كرية.وما الطريق الفر اتبعه غالبية امل تما اىل اوركة االسالمية اجلزائرية وعلم رأسها 

حركة جمتمل السلم  ال انعكاس للم هش الفر يشكجمل  طا فكريا أثر علم سلوكياع وفا اوركة، ونير ا اىل 

د االجتماعي، الفر يربط طرفا وفا املعادلة السياسية ا بعدوا السوسيولوجي أر اعتمل والدولة وطبيعة العق

حاكم وحمكون وعقد اجتماعي(.وجند ا مقابجمل وفا أن البم ال كرية لت ييم اال وان املسلما قد طبعئ وحبجم  

كلة للعي ة حمجمل كبو اتلا ال ئاع اجلزائرية ووفا ما نلحيه من  الل األاول الدي ية ألغلب الع اار املش

الدراسة انير اجلداول(،الت رفعئ حسها اوركي وعز ع  مياهنا  فا ال كر تزام ا مل اليهور العلين لشباب 

اإلسالن ا اجلامعاع اجلزائرية أوا ر السبعي ياع وتقاسم العمجمل السياسي امل يم مل األحزاب ذاع املرجعية الدي ية 

حم و  حن ا " تيار اال وان املسلما احملليا  ئ ميلة حركة اعتمل ن،ليتزعم الشي  "1989بعد ادور دستور 

ن،وكما وو معروف عن اال وان انطالقا من املؤسل األول "حسن الب ا" و"سيد 2003اإلسالمي حا وفاته س ة

ز  دوما ا قطب" أهنما جعال اإلطار األساس  فا اوركة :القرآن والس ة ا جمال العقيدة والتشريل واوكم،وكما ي

ال كر اال واا نقاي القئ اوتماما بالغا من جانب اإلسالميا اجلزائريا الفين يسوون علم  طم املؤسسا 

 فا ال كر، وكما وو معروف ا فكر الشي  "حسن الب ا" انه رب الإكيز علم قضيتا: اال  اعتمل ومكافحة 

الت يراوا غريبة ع ه.وي يشدد علم ويئة أو  اآلفاعا عالج  فمياورا ،حماوال تقد  ال ال ساد االجتماعي واوم

ا مسنلة ا در الياور،بجمل هنم بعضهم أحيانا عن  طال  اللحية حا ال يكون بي هم وبا ال اس 1 ااة " بدله

 ا س واع التنسيل األوىل وري ة -حاجز "،ووكفا كانئ وما الئ اوركة اال وانية جبميل فروعها م لما كانئ"

للسل ية االاالحية الت كان الشي  رايد رضا ابر  رمو وا قبجمل تلك ال إة،لك ها سل ية جامعة وجتميعية تقل ا 

                                                           
 103،ص 2013، 2حسان عان،اخلوان املسلمون س واع ماقبجمل ال ورة(،دار الشرو ،القاورة محر(ي 1
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،وقد كانئ للعوامجمل والحوورة التار ية الت مرع  ا األمة العربية بالغ األثر ا ا ل اجلماعة 1أقحم م اطق املرونة"

كما أن هروف البيئة احمليطة لعبئ دورا واما ا بلورة اجتاا السل ية اال وانية حنو طابل -وتكوين ال كر اال واا،"

عرويب  سالمي جامل ال ي  ي أن ا األمة مكوناع اتل ة قابلة لالستيعاب،ووفا ما كان الب دا يدركه جيددا،ناويك 

م مكوناع  يديولوجية مهمة عن أند الساحة ي تكن تقتحر علم اال وان وحدوم،بجمل كانئ بيئة م توحة عل

حركة فكرية يتقامها الليزاليون والوط يون واالاالحيون اإلسالميون  ىل جانب كوكبة مهمة من األعالن اكلئ 

.وجند ايضا ا "نقطة البد  ا مشروا الب ا كانئ تقل ا استعادة البعد ا ويايت ،لفلك  2ذاع وعي سياسي واسل"

بداية حا حا عردف ملاعته بنهنا دعوة سل ية،حبيث ميكن اعتباروا كان  ط االعتدال واضحا م ف ال

الفر عمجمل علم 3اخحية مؤسسها األول حسن الب ا" سل ية"عملية"حبسب السيا  الفر ولدع فيه ووفق منط

اياغة فكر حيافظ علم وحدة اجلماعة واستقراروا ا هجمل الدعوة واإلرااد،وقد كان للدين اإلسالمي الدور الرائد 

اجنا  املهمة ،ملا يتميز به من  يزاع جتعله ي حهر با ال قافاع احمللية وي سجم مل  حوايا ا السوسيوثقافية  ا

،الت وفرع له حاض ة اجتماعية بامتيا .وقد أنتش وفا الوعي تحوراع لدى وفا ال ئة السياسية أابحئ تشكجمل 

ركة يرتكز كليا علم ما يح عه الرججمل األول للحركة باعتبارا م ف البداية واىل يوم ا املخيال السياسي الديين  فا او

الشي  واملعلم والزعيم ما يؤوله لتبو  م حب اخللي ة ا املخيال اال واا وركة جمتمل السلم،و الفة ااحب 

الرسالة ومؤسل الدولة اإلسالمية األول حممد الم   عليه وسلم ،وذلك ما ملس اا ا تحرحياع املبحوث 

ل"ال نقاش بعد الشي " أر حم و  حن ا ( والفر مي دجمل حمور العملية السياسية و ال كر الديين للحركة وذلك ا األو 

                                                           
 103ن ل املحدر، ص 1
 104ن ل املحدر، ص 2
 104ن ل املحدر، ص 3
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سيا  تحرحياع املبحوث ن سه:"...لقد كان للشي  دور رائد وال ميكن االستغ ا  ع ه  ااة ا املرور من مرحلة 

ياع اوركة تلك الرمزية الت حيملها الشي  ا ذو ية التنسيل اىل املؤسسة..."  وتؤكد األناايد الت  ملها مطو 

 م اضلي اوركة علم مليل املستوياع والت تيهر ا "أنشودة العهد"لشاعر اوركة "حممد برا ":

 " ...من انئ ودا ع ا الباقي      فكالمك ايخي نزاس           

 اسمن بعدك منضي ا ثقة       والكون تنكدد وال                

 1نعلي األركان لدعوت ا          ومليل ج ودك حرداس..."              

ما يبا ل ا حضور الشي  و له لتلك الرمزية،والفر يكاد يحبه ضرورة حتمية واورة راسخة ا ايال وفا        

شكجمل طرفا عالقة ال حركة جمتمل السلم،وقد جندا مهيم ا علم أفكار اوركة،بجمل يعكل اورة الشي  واملريد ،الت ت

تساور با الشي  الفر يبقم ويلد ال عمة وبا أتباعه الفين يعيشون علم فضجمل موالوم،وكما يح ها عبد الر ن 

 .2الكواكيب ا كتابه طبائل االستبداد ومحارا االستعباد:"ال نية للرقيق ا ك و من أحواله، منا وو تابل ل ية موالا"

وما ميكن الوقوف ع دا من  الل وفا الدراسة امليدانية وركة " ل"من  الل تحرحياع املبحوث       

ن،ورب علم كجمل الدول أن 1924:"رؤية "حسن الب دا" وي أستاذية العاي،ووي نتيجة سقوي اخلالفة ا 07رقم

ب للحركة،وأنا اتبم رأر حسن تت ق علم مركز يكون وو مركز اخلالفة وأنا ات ق معه كشخص وليل كرئيل مكت

الب دا اخحيا"، أر أند جتربة دولة املدي ة ما الئ ع جمل اإلطار التار ي لتحوراع ال كر السياسي اإلسالمي ،الفر 

يسعم جاودا الست ساخ التجربة األوىل والت يعد حموروا األساسي اخحية الرسول حممد الم   عليه وسلم 
                                                           

 ة اادرة عن حركة جمتمل السلم،بدون تاري  .حممد برا ،الشي  اعاود الرئيل حم و  حن ا  روافة حل وبراعة ذو ؟(سطور دافئة،جمل 1
 27، ص2006، 3عبد الر ن الكواكيب،طبائل االستبداد ومحارا االستعباد،تقد :أ د السحمراا،دار ال  ائل للطباعة وال شر،بووع لب ان(ي 2
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احملاوالع وو ذلك الدور الفر كان يلعبه الرسول حممد الم   عليه وسلم والفر  ،ولكن ما مت  غ ائه ا وفا

ملل با الوهي تا:ال بوة كوهي ة دي ية والت أابحئ ااغرة وال ميكن ألحد ملئ فراغها،وأول مؤسل للدولة 

م  ليه تياراع ال كر اإلسالمية كوهي ة دنيوية ا طابعها السياسي،ووفا ما سعم  ليه "اإلمان حسن الب دا"وتسع

السياسي اإلسالمي، وا مقدمتها ال كر اال واا احمللي   ال ا حركة جمتمل السلم ، وذلك من  الل استقدان 

الوهي ة السياسية ا غياب السلطة الروحية ،وجعجمل الدين ا واجهة املشروا السياسي للبحث عن الشرعية 

سالمي  الشورر(، ا منوذج مستحدث يواا من طرف م اضلي التار ية، ئ مسمم  عادة  حيا  ال يان اإل

"حركة جمتمل السلم" علم انه منوذج عحرر جا  به اي  اوركة حم و  حن ا   ئ مسمم: الشورقراطية،كبديجمل 

 عن الدميقراطية واستحضار مبدأ الشورى كرمز من رمو  اخلالفة اإلسالمية.
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 مستوى املمارسة:

ملا  تلط باوياة السياسية  ،  م علم الباحث ا العلون االجتماعية أمهية الدين وت اعالتهال          

.ونزوال ع د وفا األمهية الت و سهاماته ا اياغة حركة التاري  اإلنساا بشقيها االرايب والسليب،واالجتماعية 

تباروا ع جمل فرعا من فروا اإلسالن تيهر مالحمها من  الل التجربة السياسية ع د حركة جمتمل السلم، باع

السياسي ،الفر حيمجمل مقوماع فكرية ترمي  ىل ضبط العالقة با الدين والسياسة ،والبحث عن توافق با ال يرة 

االعتقادية واملمارسة السياسية ،الت حيددوا سلوك األفراد، الفر يعتز حجر الزاوية ا وفا املستوى من دراست ا 

:"أن طريقة عيش ال اس وي الت تعكل  "ل ا"دوما كما يقول ااحب التوجه املاركسي  امليدانية،حيث جند

وعيهم ،وليل الوعي وو الفر يعكل طريقة عيشهم"،وما نست تجه انطالقا من وفا املقولة أند:السلوكاع 

االجتماعيا عختلا فئا م وطبقا م،عا ا ذلك فئة السياسيا الفين ي تمون  األفرادواملمارساع الت ت تش عن 

 أدوارومبدوروم اىل اوقجمل االجتماعي باعتبارا اواض ة والبيئة الت تشكجمل ال ضا  العان الفر ميارسون فيه 

ا كتابه  "دوركا " و ارساع ا واقعهم السياسي،ولقد عردف أفعاالالت ت عكل  أفكارومالسياسية انطالقا من 

ال يرية ال قافية.ويرى أند اعتمل  أاكالاألولية للحياة الدي ية أند الوعي اجلماعي الفر يعدد اكال من  األاكال

يتمتل ب"وعي ملاعي"تكودن ب ضجمل التم الع اجلماعية وامل جمل والقيم واملشاعر املشإكة با أفراد اعتمل كافة.ووفا 

كما وو اوال ا سائر اعتمعاع البشرية،وذلك لطبيعة 1ال رد ووو م روض عليه" الوعي اجلماعي سابق علم

  ىلوع ال م موجودة فيهم وكيا تدفعهم  أفكاروموأفكاروم ،فاملسنلة وي كيا أن  األفرادالعالقة القائمة با 

را الفر ححجمل ،ولدد ا املتسا باإليقاا،ععم ما،ضحية لتطورا، اإلسالميولقد كان اعال السياسي -ال عجمل؟."

                                                           
 31، ص9819دوا كوش،م هون ال قافة ا العلون االجتماعية،ترملة قاسم املقداد،دار القحبة،اجلزائر، 1



 

90 
 

. وجند 1وم اعيلها ونتائجها فيها" تنثوا ا تت ادىأن  اإلسالميةجوفه ت اقضاع جديدة ي يكن ا وسل اجلماعة 

السياسي ، عي ة دراست ا املتم لة ا:  م اضلي  اإلسالنمن ضمن وفا ال ئة والت تضم ع اارا عواا اع تيار 

وفا ال ئة من  الل ما ار  به ع ااروا ضم يا أو بحريه العبارة حيث حركة جمتمل السلم ،فما نلمسه ع د 

ات ق كلهم علم أند الشي  وو حمور العملية السياسية دا جمل اوركة ويلعب دور قائد الس ي ة ا تسيو أمور اوركة 

ردف :"الشي  أو املراد الفر يراد ا أمور الدين والدنيا"وأ9السياسية،كما جا  ا قول املبحوث رقم

قائال:"اخللي ة وو اواكم الفر ختتارا األمة لتسيو أموروا الدي ية والدنيوية"وا تحريه أ ر للمبحوث 

:"الشي  أو املراد ووو ذلك الشخص الفر ات ق عليه اال وان لكي يكون من حيتكمون ع دا ع د ال زاا 5رقم

ر حب  ا"أند فعجمل السياسة ك عجمل الدين تنثوا وذلك بعد مبايعته"،وييهر جليا من  الل ما جا  فيما ار  به ع اا

ووي حباجة دوما اىل من 2ا تكوين اجلماعة وتعهدد تضام ها الدا لي وومتها العضوية بالرعاية والتغفية واإلمنا "

يشددوا اىل بعضها البعى ويعمجمل علم عاسكها من  الل السلطة الت يتمتل  ا اخص الشي  أو املراد أو 

مجمل ا رمزيته دور  لي ة ال يب الم   عليه وسلم، اال اند "فقدان السلطة للرأمال ال بورد مع اا اخللي ة الفر حي

ا اابحئ نحابا بشريا،ال عحمة  ا وللقائما عليها،وال ارعية است  ائية ملن يطلبها ل  سه أو ملن تؤول  اهند

إجده  فا ال ريق أو ذاك،وفا ال رد أو ذاك،تبعا اليه.فاويو  ،ع د وفا اود ،تتساوى أو تضيق املسافاع بي ها وت

واملكانة الت يشغلها ال رد دا جمل اويز الفر تتملكه اجلماعة،وكما وو اوال  3ملوا ين اجتماعية وألحجان القوة."

لحراعاع ال اجتة عن االستقطاب الدا لي لبعى الع اار الت كانئ جا لع د حركة جمتمل السلم الت كانئ منوذ

ووفا ما يعكل . يزا ا ما يؤولها ألن تكون  لي ة ملؤسل اوركة و عيمها الروحي" الشي  حم و  حن ا "ترى 
                                                           

 .11عبد االله بلقزيز،تكوين اعال السياسي االسالمي ال ت ة واالنقسان(،مرجل سابق،ص 1
 118عبد االله بلقزيز،تكوين اعال السياسي االسالمي ال بوة والسياسة(،مرجل سابق،ص 2
 25عبد االله بلقزيز ،تكوين اعال السياسي االسالمي ال ت ة واالنقسان(،مرجل سابق،ص 3
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البيئة  أفر تهمدى تنثو واجل الرغبة ا بلوغ السلطة ،رعجمل املحلحة الشخحية تحدا بكاريزما ال موذج الفر 

ا تزال اوركة ا سلطة   ىلو لحئ بالتايل ،وباع مهيم ا علم ت كو وفا اجلماعة السياسيةالسياسية الدا لية 

وأداة تنسيسها السياسية حاملة الكاريزما -"رمزية غو عادية ترت ل بحاحبها عن مستوى البشر العاديا ،وجعلئ 

 1ألهنا، ببساطة،وي جمال الكاريزما."  نتاجها و عادة

 

  

                                                           
 198بد االله بلقزيز،تكوين اعال السياسي االسالمي السياسة وال بوة(،مرجل سابق،صع 1
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 :نتائج الدراسة

تلك الحعوباع الت واجهت ا ا دراست ا، وما واجه اا من عقباع ،فقد محئ ل ا وفا التجربة الت   رغم ب       

 أنتجهاىل الوقوف علم  ل ية التال ن الفر نتش با الديين والسياسي ا ال كر الفر  كانئ ع ابة  دد كبو،

حيث نست تش ملسماة ا تحارا حركة  ل(،وا، واملم لة حمليا ا حركة جمتمل السلم ، اجلماعة اال وانية ومؤسس

 من  الل ما سبق وما وق  ا عليه:

اجلمل با الديين   ىلأند تدا ال كبوا با السياسي والديين ا مشروا اوركة،ويردد وفا التدا جمل أوال :     

حاض ة   طاروالدنيور ،ما رعجمل ميالد املشروا السياسي لدى وفا ال ئة السياسية ذاع املرجعية الدي ية ررر ا 

اسي عن الت كو الديين أمرا مستعحيا،ووفا االستحالة تقا مانعا أمان  قيق يعزل السأيضا ما رعجمل و دي ية،

والت تؤدر ا  اإليديولوجية،الت تتخطم املطالب  ،القطيعة إلحداثسياسي االستقاللية الفاتية الت يستوجبها ال

 عحر جتاو ته اعتمعاع اودي ة، والفر كان يغلب عليه طابل  هناية املطاف اىل الرجوا ردحا من الزمن حنو

 .الفر يتميز بالكاريزما وا يم ة وا تزال الت كو السياسي ا سلطة الشخصال موذج ال ييوقراطي 

ت اقى ا االجتاواع   طارا السياسية ثانيا:حماولة وفا ال ئة املم لة ا أطر حركة  ل اخلروج من أ ما ا       

واستعمال التدا جمل الكبو با الديين والسياسي الفر يوجد ا مشروعهم السياسي لتزير مواق هم،وجعجمل منوذج  ،

 ميكن له استحداث ال موذج البديجمل لل موذج الغريب بنبعادا الدميقراطية.  سالميا،الشورقراطية مشروعا سياسيا 
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ة ــــــــــــــــــــــاعــــــــــــــــــــــــــــــــاخل
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ا  طاب ،و تحوراع  ا  تان دراست ا وما ميكن استخالاه من  الل حب  ا ا متال مة الدين والسياسة        

السياسي علم الحعيد احمللي،والت تتبم  اإلسالنفئة أطر حركة جمتمل السلم   ل(،باعتباروا خنبة لتيار   ارساعو ،

الشورقراطية ا مشروعها السياسي علم الساحة السياسية اجلزائرية، والت تعتزا وري ا لل موذج اإلسالمي  الشورى( 

توهي ا سياسيا للدين ،ألند اوافز السياسي ولو امتزج   ال ،وموا يا لل موذج الدميقراطي الغريب،ال يعدو ان يكون

جمردد من كجملد غائية ماديدة،وع يا ال  ل عن كجملد  روحاا  نسانال ميكن له أن ي تش ل ا اورة م الية عن  ،بالديين

من  طاب وتحوراع وسلوكاع لدى  وما حاول ا بلوغه وت سوا، ومن  الل ما وق  ا عليهوعليه غرض دنيور،

حمدد لعالقة العقد االجتماعي  كمطار  "الشورقراطية "فان بيئ القحيد ا مسنلة ت سو ة املختارة لبح  ا وفا،عي

دولة  " طارالفر يربط اواكم باحملكون واحملكون باواكم ،ما وي اال منوذج لعالقة الراعي بالرعية والرعية بالراعي ا 

 ."تاتوريةـــدك"  الد  األحوال أحسن،وال تكون ا  "ثيوقراطية

تسعم  أهنا أنالتكيا مل الواقل السياسي، ميك هاال ئاع السياسية ذاع املرجعية الدي ية  أند  فعالوجمل :وعليه   

الت ت ر وا مقتضياع السياسة ،الكالسيكية  تال ن الديين والسياسي(لكسب الرواناع  ادوما العتماد اسإاتيجيا 

 وما تقتضيه الوضعياع السياسية ؟،
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قائمة املحادر      
      واملراجل 
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 قائمة املصادر واملراجع

 قائمة املصادر:

 القرآن الكر ،رواية ورش عن اإلمان نافل.-

 املعجم الوسيط. -     

 قائمة املراجع:

اج اس،غولدتسهو،العقيدة والشريعة ا اإلسالن،نقله  ىل العربية علي حسن عبد القادر،حممد يوسا  -

 ،دون تاري 2،ي العزيز عبد اوق،دار الكتب اودي ة ،محرموسم،عبد 

 ،2005، 2بروان غليون،العرب و والع العاي،املركز ال قاا العريب،الدار البيضا  املغرب( ي -

بروان غليون،اغتيال العقجمل،حم ة ال قافة العربية با السل ية والتبعية،املركز ال قاا العريب ،الدار  -

 2004، 3يالبيضا  املغرب(،

 2002، 1،بووع لب ان(يحسا مروة،ال زعاع املادية ا ال لس ة العربية اإلسالمية،اعلد األول،دار ال ارايب -

  2002، 2،بووع لب ان(ي،دار ال ارايب2حسا مروة،ال زعاع املادية ا ال لس ة العربية اإلسالمية،اعلد  --

القانون األساسي،ترملة عبد العزيز لبيب،مركز دراساع الوحدة جان جاك روسو،العقد االجتماعي أو مبادو  -

 2011العربية،بووع لب ان(،

 .2007، 1مولود  ايد الطيب،علم االجتماا السياسي ،جامعة السابل من ابريجمل،الزاوية ليبيا(ي-
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 2007، 2اجلزائر،يanepمحط م توايت،التعبو الديين عن الحراا االجتماعي ا اإلسالن،ال رايب -

 2013، 1،ي لب ان(مالك بن نيب،ميالد جمتمل،دار ال كر املعاار،بووع -

  2006، 1عة وال شر،بووع لب ان(يناجية الورميي بوعجيله،اإلسالن اخلارجي،دار الطليعة للطبا -

 2002اال  الدين اروخ،علم االجتماا الديين العان،دار العلون لل شر والتو يل،ع ابة اجلزائر(، -

، 1أاجمل الدين،ترملة عبد اوليم عطية،املؤسسة اجلامعية للدراساع وال شر والتو يل،بووع لب ان(يفيورباخ، -

1991، 

 2002اال  الدين اروخ،علم االجتماا الديين العان،دار العلون لل شر والتو يل،ع ابة اجلزائر( -

 2012، 2العربية،بووع لب ان(،يعبد االله بلقزيز،ال ت ة واالنقسان،مركز الدراساع الوحدة  -

 1992حممد اجلويلي ،الزعيم السياسي ا املخيال اإلسالمي،دار سراس لل شر،تونل، -

ؤسسة العربية للدراساع حممد عمارة،اإلسالن وأاول اوكم لعلي عبد الرا   دراسة ووثائق(،امل -

 2000، 1ع لب ان(يو وال شر،بو 

 ،2011، 3اإلسالمي املعاار،مركز دراساع الوحدة العربية،بووع لب ان(ي عبد اإلله بلقزيز،الدولة ا ال كر -

حممد سعيد عمران،ا د أما سيلم،حممود علم القو ر،ال يم السياسية عز العحور،دار ال هضة العربية  -

 1،1999للطباعة وال شر،بووع لب ان(ي
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، 1العلمية، دار ال كر املعاار، الطبعة  رجا  وحيد دويدرر، البحث العلمي أساسياته ال يرية و ارساته -

 -2000دمشق، سوريا، 

 2003محط م فؤاد عبيد،مهاراع البحث العلمي،أكادميية الدراساع العلمية،غزة فلسطا( -

 1982، 8عبد الباسط حسن، أاول البحث االجتماعي، مكتبة ووبه، القاورة ي -

 2006، 2نية،دار القحبة لل شر،اجلزائر،يموريل اجنرس،م هجية احبث العلمي ا العلون اإلنسا -

 1982ـ محر اإلسك درية،  االجتمااارر  ماعيجمل ،م اوش البحث ا علم بد حممد ق -

 ،1996، 3حممد أركون، العلم ة والعلم،دار الساقي،بووع لب ان(،ي -

الوحدة (ال بوة والسياسة،مركز دراساع 1عبد اإلله بلقزيز،تكوين اعال السياسي اإلسالمي  -

 2010، 2العربية،بووع لب ان(ي

عبد الر ن الكواكيب،طبائل االستبداد ومحارا االستعباد،تقد :أ د السحمراا،دار ال  ائل للطباعة  -

 2006 ،3وال شر،بووع لب ان(ي

 1994، 6حممد عابد اجلابرر،فكر ابن  لدون:العحبية والدولة،مركز دراساع الوحدة العربية،بووع لب ان( ي -

علي عشماور أ ر قادة الت ييم اخلاص(،التاري  السرر جلماعة اإل وان املسلما،مركز ابن  لدون للدراساع  -

 2006محر(، -اإلمنائية،املقطم القاورة

 رال قاا العريب، الدا زوالسلطة واوقيقة  رادة املعرفة واردة ا يم ة(، املرك صنحر حامد أبو  يد، ال  -

 2000، 4البيضا  املغرب(ي
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 اجملالت:

 2011حركة جمتمل السلم،جملة الفكرى العشرون لتنسيل  ل،اجلزائر، -

عبد الوواب بو  وفة،األط ال وال ورة املعلوماتية،التم جمل واالستخداماع جملة ا اد  ذاعاع الدول  -
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 دليل املقابلة:

 :التمثالت-1
 دع ا ا البداية نتكلم عن اخنراطك وجتربتك دا جمل حركة " ل":

 ماذا مي جمل لك اوزب السياسي؟-
 ملاذا انضممئ  ىل وفا اوزب؟-
 وجمل ميكن لك أن  دث ا عن جتربتك السياسية دا جمل حركة" ل"،وما وي اجنا اتك؟-
 الدولة االسالمية-2
 ميا أو ماذا؟وجمل ميكن اعتبار حركة " ل "حزبا دميقراطيا أو  سال-
من  الل اعاراتكم ، نكم تسعون لب ا :" دولة جزائرية دميقراطية اجتماعية ا  طار مبادو -

 (،كيا ذلك؟2008 سالمية" مشروا اورا  املؤعر الرابل للحركة 
ما وي االحكان املمكن استخالاها من  الل االية الكرمية ،بعد بسم   الر ن -

 واطيعوا الرسول وأويل األمر م كم"؟الرحيم"اطيعوا   
 الدولة الثيوقراطية:-3
 ما وو دور الدين ا العالقة الت تربط اواكم باحملكون ا نيركم؟ -
 من وو الشي  أو املراد ا اعتقادكم؟ -
 يقال أند اخللي ة هجملد   ا االرض،كيا ت سدرون ذلك؟-
 :الشورى-4
األية بعد بسم   الر ن الرحيم "وأمروم اورى ماذا يعين لكم مبدأ الشورى من  الل -

 بي هم"،وكيا عارسه اوركة؟
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ما وي أحسن وسيلة ال تيار اواكم ا تحودركم؟عن طريق االنتخاب او عن طريق الشورى -
 والبيعة؟
 :الراعي والرعية-5
عن من وو الراعي وكيا تعرفون الرعية ا هجمل اوديث الشريا"كلكم راا وكجملد راا مسؤول -

 رعيته"؟
 ؟ا نيرك اخللي ة من وو-
 :الدولة املدنية-6
وجمل ال حوص والتشريعاع الت تعتمدوا حركة جمتمل السلم تؤدر اىل الدميقراطية ع هون اوكم -

 للشعب؟
 ؟االجتماعيةاتلا ال ئاع  ال حوص املعتمدة ا فكر " ل"الت تساور باوجمل -
 السياسية واالجتماعية؟ام لة ان امكن؟وجمل لكم ملعياع ملختلا ال شاطاع -
 كيا ترون م يمة حقو  املرأة وما وو تقييمكم  ا؟-
 -كيا ت سرون  روج عمار غول وعبد اعيد م اارة من حركتكم،وما موق كم م هما؟ -
 ما وو الدافل الفر جعلكم تق ون ضف سياسة الكرسي الشاغر؟وما وي الغاية من ذلك؟-
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 فهرس احملتوياع 

.  
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 لمة افتتاحيةـــــــــــــــــــــــــــــــــــك

 اهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداء
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   ملّخص الدراسة:

 ا الباح ا من العديد اوتمان موضوا يعدد  ،والفر اجلزائرر السياسي اوقجمل ضمن دراست ا موضوا كان  لقد        
 العربية للمجتمعاع السياسية اوياة  كم الت اآللياع تلك ،السيما والسياسية االجتماعية امليادين اتلا
 الدي ية املرجعية ذاع السياسية األحزاب من ،جتعجمل  حواياع عددة  مجمل ،والت(  سالمية اورى-غربية دميقراطية م ها
 .برمدته االجتماعي الواقل مل للتكيا ومزراع اسإاتيجياع، عن تبحث

 ،الدولة املدنية...اإلسالمية،اإلمامة،الدميقراطية،الشورى الدي ية،التم الع،الدولة اخلل ية:امل تاحية الكلماع

Résumé : 

     Il a fait l'objet d'étude dans le domaine politique algérien, qui fait l'objet de 
l'attention de nombreux chercheurs dans divers domaines sociaux et politiques, en 
particulier les mécanismes qui gèrent la vie politique des sociétés arabes (démocratique 
occidental-islamique de la Shura), qui portent plusieurs spécificités, faire avec les partis 
politiques à tendances religieuses sont à la recherche de stratégies, et la justification 
d'adapter à l'ensemble de la réalité sociale. 

Mots-clés: arrière-plan religieux, représentations, l'État islamique, l'imamat, la 
démocratie, de la Choura.l’Etat civil… 

Summary : 

     It has been the subject of study within the Algerian political field, which is the 
subject of attention of many researchers in various social and political fields, especially 
those mechanisms that the political life of Arab societies, including controller 
(democratic Western-Islamic Shura), which carry several specificities, make it with 
political parties the religious authority are looking for strategies, and justification to 
adapt to the entire social reality. 

Keywords: religious background, representations, the Islamic state, the Imamate, 
democracy, Shura.the civilian state… 
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