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 شبکات التواصل وقضایا الحقل الدیني يف مصر: قراءة يف بنیة املفاهیم 

 إبراهیم الشریف 

للمجتمعات باتت   والثقافية  ا�حضار�ة  والهيا�ل  الب�ى   �� األهمية  بالغة  أدوارا  تلعب  االجتما��  التواصل  وسائل 

العر�ية بصورة غ�� مسبوقة، كما أن التطورات �� هذا ا�حقل تتسارع بمستوى التطور التكنولو�� ذاتھ الذي �عيشھ  

ا�ختص�ن نفسها ع��  تفرض  املوضوعات أصبحت  لدراس��ا واستنباط    العالم، ومثل هذه  العلوم االجتماعية   ��

أطرها الفكر�ة والعملية �� محاولة لفهم التطورات املتسارعة، ويعد ا�جال الدي�ي من أبرز ا�جاالت ال�ي �ستحوذ  

ع�� اهتمام الباحث�ن واملبحوث�ن �� عاملنا العر�ي، كما تلعب اإلن��نت أدوارا جديدة �� هذا األمر، و�ات هذا ا�جال 

 يفرض نفسھ بصورة عاجلة للبحث والدراسة. 

و�� هذا السياق تتعدد املفاهيم وتتنوع ما ب�ن املرتبطة بوسائل التواصل االجتما�� واملرتبطة با�حقل الدي�ي و�ش�ل 

ي��   وفيما  عام،  �ش�ل  اإلن��نت  وموضوع  االجتما��  التواصل  ملواقع  التحتية   / األساسية  البنية  املفاهيم  هذه 

ز هذه املفاهيم ال�ي ال يمكن فهم العالقات ب�ن اإلن��نت ومواقع التواصل االجتما�� إال �� إطارها، �ستعرض أبر 

 وتأ�ي هذه املفاهيم ع�� النحو التا��: 

 شبکات التواصل االجتماعي: 

تمثل الثورة املعلوماتية سمة أساسية من سمات العصر الذي �عيشھ العالم �� الوقت الراهن وقد ش�لت وسائل 

التواصل االجتما�� قفزة هائلة �� البنية االتصالية وأنماط التأث�� �� ا�جتمعات اإل�سانية بما لها من قدرة فائقة 

ع�� تجاوز حدود الزمان وامل�ان كما أ��ا باتت أحد أهم أدوات البعد الثقا�� واملعر��، و��شاء ها �عد أهم إنجاز  

إذ   �� أواخر القرن العشر�ن،  استطاع اإل�سان بواسط��ا أن يل�� املسافات و�طلع ع�� أحداث تكنولو�� تحقق 

الثقافة و�تبادل املعلومات، ممهدة لنشأة واقع جديد تتغ�� فيھ  �� ا�جاالت ا�ختلفة وأن ينشر  العالم وتطوراتھ 

بكث��   أك��  ا�جتمع  الشباب ع��  لنجومها من  الفكري  التأث��  وتفاعالتھ ومؤثراتھ وأصبح  ا�جتمع  تأث��  صورة  من 

املثقف التقليدي أو النخب القديمة أو ح�ى وسائل اإلعالم التقليدية، وتتعدد مسميات مواقع التواصل االجتما��  

االجتما��   التواصل  وكذلك مواقع  االجتماعية،  الشب�ات  وأخرى  االجتما��،  التواصل  عل��ا شب�ات  يطلق  فتارة 

ا  التواصل  ا�جديد، و�ش�ل عام فإن وسائل  ا�جديد وأحد مظاهر واإلعالم  املعلوما�ي  الجتما�� �� وجھ ا�جتمع 
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العوملة االتصالية خاصة و�� تمثل بداية ثورة معرفية سي�ون لها آثارها املتعددة ع�� طبيعة املعرفة اإل�سانية بما 

�ما توفره من إم�انية االطالع ع�� مختلف املعارف، و�ما تنشره من قيم وعادات وثقافات من مختلف املصادر و 

 .  1�ساهم بھ �� خلق ثقافة إ�سانية ذات رؤ�ة أك�� شموال

األعضاء   ب�ن  النشط  التفاعل  �سهل  أن  يمكن  و�ب  صفحات  بأ��ا  االجتما��  التواصل  شب�ات  مواقع  و�عرف 

االتصال وال�ي   املش��ك�ن �� هذه الشبكة االجتماعية املوجودة بالفعل ع�� اإلن��نت و��دف إ�� توف�� مختلف وسائل

من شأ��ا أن �ساعد ع�� التفاعل ب�ن األعضاء ع�� (املراسلة الفور�ة، الفيديو، الصور، الدردشة، تبادل امللفات،  

 .2مواكبة �حاجات مستخدم��ا  مجموعات النقاش، ال��يد اإللك��و�ي) و�� �� حالة تطو�ر �خدما��ا باستمرار

كما �عرف باإلعالم االجتما�� أو تكنولوجيا التعاون؛ حيث يصبح املستخدم منتجا ومستقبال و�دخل �� شبكة من  

املواقع لهذه  التنوع  شديدة  لإلم�انات  تبعا  صورة  من  أك��  تأخذ  وال�ي  املتبادلة  الشب�ات 3التفاعالت  و�س�ى   ،

االجتماعية ومواقع التشبيك االجتما�� و�� عبارة عن مواقع �ستعمل من طرف األفراد من أجل التواصل االجتما��  

ين��ئ   أن  ع��ها  للمستعمل  و�مكن  مختلفة  اهتمامات  ذات  اف��اضية  جماعات  و�ناء  والتعارف  العالقات  و�قامة 

، 4اتھ ا�خاصة و�كتب مقاالت ونصوص و�نشر ��جيالت فيديوصفحتھ ا�خاصة و�نشر ف��ا س��تھ وصوره ومعلوم

أو �� صفحات الو�ب ال�ي يمكن أن �سهل التفاعل النشط ب�ن األعضاء املش��ك�ن �� هذه الشبكة املوجودة بالفعل  

هم ع�� اإلن��نت و��دف إ�� توف�� مختلف وسائل االهتمام وال�ي من شأ��ا أن �ساعد ع�� التفاعل ب�ن األعضاء �عض

 . 5ببعض

كما �ش�� مواقع التواصل االجتما�� إ�� حالة من التنوع �� األش�ال والتكنولوجيا وا�خصائص ال�ي حمل��ا الوسائل 

املستحدثة عن التقليدية، السيما فيما يتعلق بإعالء حاالت الفردية والتخصيص وتأتيان نتيجة مل��ة رئيسية �� 

 

لرشعية مبنطقة عس�، ـ مسفر أحمد مسفر الوادعي وسائل التواصل االجت�عي وأثرها عىل األمن الفكري من وجهة نظر طلبة املرحلة الثانوية ومعلمي العلوم ا  1
 . 36ـ  35م، ص2016الجزء الثالث) ديسمرب  171، العدد (35مجلة كلية الرتبية، جامعة األزهر، مجلد 

 . 160ـ أحمد عبدالعزيز الكاروري، مرجع سابق، ص  2
 .  19ـ يرسا عمر الفاروق، مرجع سابق، ص 3
 . 224، ص 2015، سبتمرب 20علوم اإلنسانية واالجت�عية، جامعة قاصدي مرباح ـ ورقلة، العدد ـ هواري حمزة، التواصل االجت�عي والفضاء العمومي، مجلة ال 4
وسائل التواصل الحديثة وأثرها عىل املجتمع" ـ ع�ر توفيق أحمد بدوي، أثر التواصل الحديثة عىل الدعوة "الفيس بوك" �وذجا: دراسة إحصائية، بحث مقدم ملؤمتر "  5

 .  5كلية الرشيعة بجامعة النجاح الوطنية، ص
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�ي واإلعالم واسع النطاق وهو ��ذه الصفة وسم إعالم القرن العشر�ن، فإن التفاعلية فإذا ما �ان اإلعالم ا�جماه�

، الذي يتيح التواصل ب�ن األفراد �� بيئة اف��اضية يجمعهم ف��ا 6اإلعالم ال�خ��ي والفردي هو إعالم القرن ا�جديد

املي لنقل املعلومات إلك��ونيا  االهتمام أو االنتماء املش��ك لفكرة أو رأي أو م�ان أو هواية أو فئة معينة �� نظام ع 

، وتقدم لهم مجموعة من ا�خدمات من شأ��ا تدعيم التواصل والتفاعل بي��م �� أي وقت  7�سرعة ودقة متناهية

م�ان أي  و��  "تحديد  8�شاؤون  أو  عامة  بصفة  االجتما��  التواصل  مواقع   �� األصدقاء  قائمة  �عكس  كما   ،

ع آسك إف إم بصفة خاصة العملية الرئيسية أو العمود الفقري لتلك االهتمامات ومتا�عة األ�خاص" ع�� موق

املواقع باختالف أنواعها وأهدافها وما تتيحھ من خدمات �� أش�ال ش�ى وطرق استخدام متعددة حيث �عكس تلك  

اجتما��   مال  ورأس  وجماعات  لت�و�نات  وانتماء  وتفاعالت  وعالقات  هو�ات  من  عدة  مفاهيم  والقوائم  امللفات 

 . 9استخدامات تتدرج من ال��فيھ للعمل السيا��ي املباشر و�ي��ما بل داخلهما أهداف وأنماط متشعبة و 

و�ش�ل عام �عد شب�ات التواصل االجتما�� إحدى العالمات البارزة �� العصر ا�حديث وأحد أهم العوامل املؤثرة  

وسمات جعل��ا منافسا خط��ا ومتفوقا    �� �شكيل الرأي العام، ووسيلة اتصال فعالة بما امتازت بھ من خصائص

ع�� وسائل اإلعالم التقليدية ملا أتاحتھ من حر�ة و�عب�� وسهولة استخدام بجانب أ��ا متاحة م�ى ما احتاج إل��ا 

، حيث بدت آثار ممارسات هذه الشب�ات تتبدى ع�� قواعد حر�ة النشر والتعب�� وع�� الفكر الديمقراطي  10الفرد 

��ها من مفاهيم سياسية واجتماعية انتشرت وت�ونت حولها ا�جماعات مستفيدة من سهولة وحقوق اإل�سان وغ

استخدامها واملشاركة ف��ا دون خ��ات تقنية أو ت�اليف مادية، و�رى البعض أ��ا أدت إ�� بزوغ فكر �وك�ي �عمل ع��  

 .11�غي�� العالم 

 

 . 225ـ هواري حمزة، مرجع سابق، ص 6
العدد الرابع    كلية الرتبية،ـ ميمي محمد عبداملنعم توفيق، شبكات التواصل النشأة والتأث� مجلة كلية الرتبية يف العلوم اإلنسانية واألدبية، ـ جامعة ع� شمس ـ    7

 . 203، ص 2018والعرشون (الجزء الثا�) 
الستك�ل متطلبات   ـ بوكدرون إ�ان، وحاج قويدر أس�ء، دور التواصل االجت�عي يف تشكيل الوعي الديني يف الوسط الطاليب: الفيس بوك �وذجا، مذكرة تخرج  8

 .  30، ، ص2018/ 2017جياليل بونعامة بخميس مليانة، كلية العلوم االجت�عية واإلنسانية، شهادة املاسرت تخصص: وسائل اإلعالم واملجتمع، الجزائر، جامعة ال
 .  84ـ يرسا عمر الفاروق، مرجع سابق، ص 9

 .  103، ص 2016،  1، العدد4ـ ليىل الضو سلي�ن، مواقع التواصل االجت�عي ودورها يف التحوالت الحضارية للشباب املسلم، مجلة ركائز معرفية، مجلد 10
لة املرصية لبحوث ـ ع�د الدين عىل أحمد جابر، دور شبكات التواصل االجت�عي يف تصحيح صورة اإلسالم عىل شبكة اإلنرتنت: دراسة تحليلية وميدانية، املج  11

 . 242، ص2016، يونيو 55اإلعالم، جامعة القاهرة ـ كلية اإلعالم، العدد 
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جمع بيانات األعضاء املش��ك�ن �� الشبكة و�تم �شرها وتقوم الفكرة الرئيسة للشب�ات االجتماعية �� اإلن��نت ع��  

علنا ل�ي يتجمع األعضاء أ�حاب املصا�ح أو االهتمامات املش��كة والذين يبحثون عن معلومات أو صور أو أشياء  

التعامل ع�� هذه  إ��  أخرى ��مهم، و�ظهور هذه الشب�ات ات�ح أن غالبية مستخدمي شبكة اإلن��نت أك�� ميال 

وأن ا�جانب االجتما�� لد��م يأخذ ح��ا أك�� وهذا ما أدى إ�� انتشار تلك الشب�ات االجتماعية كما أدى   الشب�ات

 . 12أيضا إ�� ظهور األعداد الكب��ة لها ثم إ�� التنافس فيما بي��ا �جذب أعداد أك�� من املستخدم�ن 

 نشأة شبکات التواصل االجتماعي: 

مو  أطلق  من  أول  أندرسون"  "توم  سبيس  �عت��  (ماي  موقع  وهو  االجتما��  للتواصل  �عود my spaceقع  و�ليھ   (

الفضل األك�� �� قيام شب�ات التواصل االجتما��، وع�� الرغم من أن هناك �عض ا�حاوالت السابقة ال�ي حاولت 

هد والذي ش  1997) عام  sixdegrees.com، وموقع (1995عام   )classmates.comالر�ط ب�ن زمالء دراسة كموقع (

ال�خصية   وامللفات  ا�خاصة  الرسائل  خدمات  ع��  واحتوائھ  عام  �ش�ل  للناس  �شبيك  من  التطور  �عض 

لك��ا لم    2001-1999للمستخدم�ن، إال أ��ا تجر�ة لم تكتمل، كما ظهرت مجموعة أخرى من الشب�ات ب�ن عامي  

ت�� البداية ا�حقيقية للتواصل ) والذي �عmy space(ماي سبيس   تحظ باالنتشار الذي حظي بھ املوقع األمر��ي

بلغ عدد مشاهدات صفحاتھ أك�� من عدد مشاهدات   2005االجتما�� بلفتھ أنظار العالم لتلك الشب�ات ومع بداية  

،  face book(  13فيس بوك(موقع جوجل الذي ظل يحتل الصدارة لف��ة طو�لة جدا، ثم ظهر منافس لھ وهو موقع  

) بمثابة ش�ل أو�� للشب�ات االجتماعية ال�ي تبقى  Chat Roomsرف الدردشة (وقبل ظهور �ل هذه املواقع �انت غ 

 . 14�� حالة تطور وتمدد مستمر�ن 

 

 . 160ـ أحمد عبدالعزيز الكاروري، مرجع سابق، ص  12
 . 161ـ أحمد عبدالعزيز الكاروري، مرجع سابق، ص  13
 .  84ـ يرسا عمر الفاروق، مرجع سابق، ص 14
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 أنواع مواقع التواصل االجتماعي:

التخصصية والشاملة توجد العديد من مواقع التواصل االجتما�� وفق االحتياجات ا�ختلفة للمستخدم�ن ما ب�ن  

 : 15و�مكن تحديد أنواع م��ا ع�� النحو التا�� 

املدونات 1 وم��ا  املعلومات  وتبادل  و�يجاد  التفاعلية  باالتصاالت  ال�ي تختص  تلك  املعلومات: و��  لتبادل  ـ مواقع 

 ).  Twitter، ومن أشهر مواقع التدو�ن املصغر ((Micro Blogs) وا�جزئيةBlogsالعامة (

م2 مواقع  الصداقات ـ  وت�و�ن  عل��ا  واالطالع  األصدقاء  اهتمامات  لك  تو�ح  شب�ات  و��  االهتمامات:  شاركة 

و�� ملناقشة الكتب واملصادر سواء �انت ورقية  )goodreadsوال��ابط بناء ع�� نوعية االهتمامات املش��كة وم��ا (

ح�ي الكتب واألفالم واملسلسالت، كما  ) و�� خدمة شب�ات اجتماعية �GetGlueأو إلك��ونية، وم��ا أيضا شبكة (

) مثل  أخرى  منصات  من  ال��  النقل  (Amazonيوفر  وموقع   (academia.edu للمهتم�ن اجتماعية  شبكة  و��   (

 بالبحوث والدراسات العلمية.  

اء  ـ مواقع بناء فرق العمل والتعاون ب�ن املش��ك�ن: و�� نوع من مواقع التواصل االجتما�� تمكن املش��ك من إ�ش3

) �عاو�ي و��شاء  محتوى املوقع بدون  wikiو��ي  العمل عليھ �ش�ل  إم�انية   �� الو��ي  ) وتكمن أهمية وقوة موقع 

 استخدام أية أدوات سوى مستعرض الو�ب القيا��ي.

والفن  4 التصو�ر  مواقع  و��  املتعددة:  الوسائط  مواقع  (photo sharingـ  مثل   ،picasa, flicker, deviant Art  (

ف��ا أش�ال التواصل ع�� مشاركة البث املباشر، و�مكن االش��اك ف��ا عن طر�ق العديد من مواقع التخز�ن   وتت�ون 

 والبث ومواقع املشاركة الصوتية.  

 

 . 163 – 162ـ أحمد عبدالعزيز الكاروري، مرجع سابق، ص  15
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الشاملة: و�� مواقع تواصل اجتما�� بدأت بتقديم خدمة معينة تم اتجهت للشمول ـ مواقع ال��فيھ والتواصل  5

�جمع أك�� عدد من املستخدم�ن فحوت غالب ا�خدمات من التدو�ن وعرض الصور والفيديوهات والبث املباشر 

 وغ��ها من ا�خدمات املتخصصة �� مواقع اجتماعية أخرى، وم��ا املوقع الشه�� (فيس بوك).  

ع االستشارات االجتماعية والدينية: �� نوعية جديدة من مواقع التواصل االجتما�� تقدم خدمات مجانية ـ مواق6

أبرز هذه النوعية من املواقع وفيھ يتم   Ask FMو�عالنية لالستشارات النفسية والدينية واالجتماعية، ويعد موقع

لة أو استقبالها �� مختلف ا�جاالت واالهتمامات، إ�شاء  حسابات سواء علنية أو مخفية و�تم من خاللها طرح  األسئ

املشكالت  وحل  النصائح  توجيھ  خاللھ  من  و�تم  املوقع  ومشاه��  لنشطاء  املتا�عة  بأهمية  املوقع  هذا  و�تم�� 

 االجتماعية والنفسية كما بات يلعب دورا بارزا �� مجال الفتوى اإللك��ونية.

 عي: مهام وتأثیر وخصائص وسائل التواصل االجتما

ـ أن شب�ات التواصل االجتما�� شب�ات عاملية وأغلب تلك الشب�ات متاحة ل�جميع و�ا�جان، وأ��ا مصدر جديد  1

وتتيح   ا�ختلفة،  وا�جماعات  األفراد  ب�ن  واإلعالمي  االجتما��  للتواصل  أداة  و��  املعلومات  ع��  ل�حصول 

اركة الصور أو مقاطع الفيديو أو باملراسلة الكتابية للمستخدم�ن التواصل فيما بي��م با�حادثات الفور�ة أو بمش

خالل   اإلن��نت عامليا من  ع�� شبكة  تفاعلية  الغ��، وتؤمن وتمكن قواعد ومنصات  ع�� منشورات  التعليقات  أو 

مشاركة املستخدم�ن �� التعليق ع�� ا�حتوى وتأم�ن وسيلة للتواصل مع املستخدم�ن وا�جمهور، وتمتاز �سرعة  

امل واألدبية  تبادل  الثقافية  النظر  وجهات  وتبادل  املعلومات  تلك  هذه  مثل  �شر  نطاق  با�ساع  معززة  علومات 

 . 16والسياسية واالجتماعية ع�� تلك الشب�ات

انتباه  2 شدت  ظاهرة  ش�لت  حيث  والتواصل  اإلن��نت  عالم   �� ثورة  اإللك��ونية  االجتماعية  الشب�ات  أحدثت  ـ 

امل األش�ال  من  وغ��ت  هذه الباحث�ن  تأث��  مالحظة  و�مكن  املعرفة،  إدارة  وعصر  املعرفة  عصر   �� عل��ا  تعارف 

الشب�ات من خالل معرفة عدد املش��ك�ن عل��ا، والتطو�ر السريع واملتالحق الذي يطرأ ع�� هذه الشب�ات �ش�ل 

وم��ا الدول  ك��يات   �� االنتخابية  ا�حمالت  واعتماد  املش��ك�ن،  وتطلعات  رغبات  ملواكبة  املتحدة    يومي  الواليات 

 

 .  80- 79، ص 2016التواصل االجت�عي عىل عقيدة املسلم، مجلة جامعة املدينة العاملية (مجمع)، العدد الخامس عرش، يناير ـ محمد عيل يحيي الحدادي، أثر  16
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األمر�كية ع�� مواقع التواصل االجتما��، وحشد اآلراء مع أو ضد �عض السياسات أو األنظمة ولعل ثورات الر�يع  

، واملالحظ �� ذلك أن هذه املواقع أتاحت الفرص للشباب و�جميع  17العر�ي تكشف عن حقيقة وأهمية هذا الدور 

تلفة وفئات عمر�ة متباينة وتبادل معارف وحوارات بي��م، وعضو�ة املستخدم�ن من ت�و�ن صداقات مع أجناس مخ

ا�جماعات، وسمحت بأن تجمع �� طيا��ا جماعات اجتماعية ذات اهتمامات متجا�سة و�مكن أن ت�ون ب�ن أفراد 

 . 18ا�جتمع ا�ح�� أو يتم االش��اك ف��ا ع�� املستوى العاملي

خصائص أهمها ت�و�ن مجتمع اف��ا��ي؛ حيث �سمح بخلق صداقات ـ �شتمل مواقع التواصل االجتما�� ع�� عدة  3

تطبيقات  بداية  منذ  متواجد  اف��ا��ي  مجتمع  تجسيد   �� �ساهم  ف�ي  وا�حتوى  االهتمام  يبادلو��م  اآلخر�ن  مع 

أدوار   �� تأث��  لها  االتصال  عملية   �� املشارك�ن  ف��ا  ي�ون  ال�ي  ا�حالة  و�� تصف  والتفاعلية؛  ا�جديدة،    اإلن��نت 

اآلخر�ن و�استطاع��م تبادلها، والالتزامنية؛ و�ع�ي إم�انية إرسالها واستقبالها �� وقت مناسب للفرد واملستخدم�ن 

يمكن   ال�ي  الرسائل  �عدد  و�ع�ي  والتفتيت؛  وقت واحد،   �� النظام  أن �ستخدموا  �لهم  املشارك�ن  تتطلب من  وال 

املتجا�سة بدال من توحيد الرسائل لتالئم ا�جماه�� العر�ضة،  االختيار م��ا لتالئم األفراد أو ا�جماعات الصغ��ة  

ا�حمول  والهاتف  ال�خ��ي  ا�حاسب  مثل  م�ان  أي  إ��  ا�جديدة  الرسائل  تحر�ك  يكن  حيث  واملرونة؛  وا�حركية 

إ��   املسموعة  اإلشارات  تحو�ل  إم�انية  الرق�ي  االتصال  أتاح  حيث  التحو�ل؛  وقابلية  ا�حمولة،  الفيديو  و�ام��ا 

سائل مطبوعة أو مصورة أو العكس، واإلعالن؛ تمكن املستخدم�ن من اإلعالن عن أي منتج يودون اإلعالن عنھ  ر 

وسمحت  والزمنية  امل�انية  ا�حواجز  تل��  أن  استطاعت  حيث  والعاملية:  شرائھ،   �� يرغبون  منتج  عن  والبحث 

األفر  من  مجموعة  تجمع  تقنية  اف��اضية  بنية   �� ويسر  �سهولة  االنفتاح  بالتواصل  ع��  ساعدت  واالنفتاح؛  اد، 

 . 19والعاملية لسهولة تواصل األفراد مع غ��هم متخطية جميع ا�حواجز والقيام بتبادل املعلومات واآلراء

 

 . 173 - 172ـ أحمد عبدالعزيز الكاروري، مرجع سابق، ص  17
 .  107ـ ليىل الضو سلي�ن، مرجع سابق، ص  18
 .  32- 13ـ بوكدرون إ�ان، وحاج قويدر أس�ء، مرجع سابق ، ص 19
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 مفهوم الفضاء االفتراضي:

و �عت�� مفهوم متعدد األ�عاد، تفرض أ�عاده اإل�سانية واالجتماعية والثقافية والسياسية نفسها عند دراستھ، فه

ال يدور فقط �� الفلك التق�ي املرتبط مباشرة باستخدامات ا�حاسب اآل�� والتطورات السريعة جدا لنظم االتصال  

، و�مكن 20وتكنولوجيا املعلومات بل هو مجال واسع للتفاعالت اإل�سانية ال�ي ال �ع��ف بحدود الزمان أو امل�ان

مع  مباشر  �ش�ل  واإلحساس  العقل  ف��ا  يتصل  إلك��ونية  "مساحة  باعتباره  االف��ا��ي  ا�ح��  أو  الفضاء  وصف 

ا�حاسب اآل��" وقد نتج عنھ ظهور مصط�ح ا�جتمع االف��ا��ي؛ الذي ال يتقيد ت�و�نھ بحدود م�انية أو زمانية وال 

 ھ أو ح�ى التواجد �� نطاق م�ا�ي واحد.يرتبط التفاعل ب�ن أعضائھ بضرورة التقا��م وجها لوج

ع��   املتبادلة  ل�خ��ات  ا�جامعة  العالقات  عن  �ع��  اف��اضية"  "ثقافة  وجود  االف��اضية  ا�جتمعات  فرضت  وقد 

، و�ش�ل عام هو الفضاء الذي يحتضن شبكة 21ا�جتمع االف��ا��ي وجميع األشياء والصور ال�ي يتم تداولها �� إطاره

خدما��ا وتدفقها اإلعالمي وتنوع أنماط االتصال بما صنع تمثل آخر للواقع الذي �عيشھ الفرد اإلن��نت بمختلف  

يوميا، فأنتج هذا الفضاء الذي اصط�ح عليھ بالعالم االف��ا��ي، كما يجعلھ الباحثون عاملا مواز�ا للعالم الواق��  

�� أن العالم االف��ا��ي أيضا �سكنھ أفراد �غض النظر عن الفروق ال�ي تم�� كال م��ما عن اآلخر ومردهم �� ذلك إ

، و�مكن أيضا �عر�فھ بأنھ مجتمع يت�ون من أ�خاص 22وجماعات، كما تنشأ فيھ جماعات اجتماعية �ش�ى أنواعها

متباعدين جغرافيا ولكن االتصال والتواصل بي��م يتم ع�� الشب�ات اإللك��ونية و�ي��م حالة من اإلحساس بالوالء 

 .23واملشاركة 

من املالحظ أن ا�جتمعات االف��اضية عوضت أو سدت الفراغ الذي تركتھ ا�جتمعات ا�حلية التقليدية وأصبحت و 

، ومما يالحظ ع�� ا�جتمع االف��ا��ي 24تمثل امل�ان ا�جديد "الرق�ي" (غرف الدردشة، الشب�ات االجتماعية، ..ا�خ) 

وا�حدود االجتماعية  واألعراف  الدينية  القيم  ل�ل  نظرا   تجازه  وذلك  لھ،  حدود  وال  فيھ،  حواجز  فال  ا�جغرافية، 

 

 .  17ـ يرسا عمر الفاروق، مرجع سابق، ص 20
 .  18ـ املرجع السابق، ص 21
 .  13ـ أمال عسايس، مرجع سابق، ص 22
 .  81ـ املرجع السابق، ص 23
 .  84ـ املرجع السابق، ص 24
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، وهو الرائج  25للطبيعة السائدة فيھ و�� إخفاء ال�خصية ا�حقيقية والتعامل مع اآلخر�ن من خالل اسم مستعار 

ع�� موقع آسك إف إم الذي خلق مجتمعھ االف��ا��ي ا�خاص بھ الذي بات يتسم �سهولة الوصول إ�� املعلومات 

 ح السؤال مباشرة وا�حصول ع�� اإلجابة  دون عناء. من خالل طر 

وهناك مص�حة مش��كة ب�ن السائل واملسؤول فاألول �س�� إ�� ا�حصول ع�� املعلومة والثا�ي �س�� لت�خيم عدد 

املتا�ع�ن لھ ورفع أسهمھ ع�� املوقع باعتباره قادر ع�� اإلجابة  وأنھ �خصية متعاونة ومفيدة ولد��ا علم، كما أن 

وقع يوفر ما يمكن اعتباره جماعة من خالل عضو���ا ودعمها لبعضها البعض وترشيح �عضهم باعتبارهم أك��  امل

بال��و�ج إلنتاج �عضهم البعض من الكتب والروايات  النقاط وهو أمر متبادل كما يقوموا  �� مثل هذه  تخصصا 

ي األمر الذي يؤكد أن مجتمع آسك إف إم والدورات التدر�بة وال�ي ي�ون �عضها �ش�ل مجا�ي ومعظمها بمقابل ماد

إ�� تحقيق الر�ح وجعل املعامالت االقتصادية والر�حية أك��   مثلھ مثل ا�جتمعات االف��اضية األخرى ال�ي �س�� 

سهولة وأك�� ا�ساعا، كما يتمتع آسك إف إم أيضا بالقادرة ع�� التأث�� �� تلك ا�جماعة حيث ال ي��دد املسؤول عن  

ال العالقة الرد ع��  لھ أن هذه  إذا ما قام بفعل من األفعال فسرعان ما يقول  �� موقفھ من شر�ك حياتھ  سائل 

مح�ومة بالفشل ومن الضروري أن ت����ا �� الوقت الراهن و�صورة ال تقبل التأخ��، �عد مجتمع آسك إف إم نموذجا 

 للمجتمع االف��ا��ي. 

وقد طرأ عليھ العديد من التغي��ات سواء بالنسبة للش�ل أو   ،  2010يونيو  16تم تأسيسھ �� يوم   Ask FMوموقع

عام   من  األول  النصف  ففي  عاملية  شهرة  إ��  وصل  وقد  أع��    2020املالك�ن  ب�ن  من  الشب�ات   10أصبح  من 

��خصيا��م  سواء  يفضلو��ا  ال�ي  بالطر�قة  استخدامھ  أو  عليھ  الدخول  ملستخدميھ  و�تيح  دوليا،  االجتماعية 

من خالل حسابات مختلقة (سر�ة) و�تم من خاللھ تبادل  األسئلة �� العديد من ا�جاالت والقضايا  ا�حقيقية أو  

، و�ان املوقع �� البداية �ستخدم من قبل واملوضوعات و�حتل الدين مساحة مهمة �� اهتمام مستخدمي هذا املوقع

أو  أسئلة عادية توجھ من هنا لهناك  العديد من املستخدم�ن �وسيلة تخّفٍ �ع��ون ��ا عن مشاعرهم ملن يحبون،

وغ�� ذلك، لكن مؤخرا اتخذ ش�ل هذا املوقع من�� آخر فقد بات هذا املوقع من��ا للفتاوى السريعة وغ�� امل�لفة، 

 

 . 43ـ حمد بن إبراهيم، مرجع سابق، ص  25
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خصوصا �عد �جرة املصر��ن ل��امج الفتاوى ع�� القنوات التليفز�ونية، باإلضافة �حديث البعض عن أن هؤالء 

عقولهم ومشا�لهم من شيوخ دار اإلفتاء أو برامج الفتوى. و�جانب الفتاوى �عد املوقع موئال  الشيوخ أك�� تفهما ل

 لالستشارات العاطفية ، ثم جاءت االستشارات النفسية واالجتماعية �عد ذلك. 

ت و�صورة عامة أدت شب�ات التواصل االجتما�� إ�� �غي�� جذري �� كيفية �شكيل النسيج االجتما�� و�ناء العالقا

و�م�انية استمرارها فبعد أن �ان �� املا��ي البعد ا�جغرا�� يلعب دورا كب��ا �� ت�و�ن الفرد لعالقاتھ، أي التقارب 

ا�جغرا�� و�ان االحت�اك اليومي �� مختلف األماكن هو الذي ت�ون ع�� أساسھ هذه الروابط االجتماعية، فقد أصبح 

ت  �� ا�حاصلة  التطورات  مع  تماما  االجتما��،  األمر مختلفا  التواصل  ا�حديثة السيما شب�ات  االتصال  كنولوجيا 

العالم و��ون معهم عالقة ح�ى و�ن �ان �عيدا ع��م  فيمكن ألي �خص أن يتعارف مع أفراد من مختلف أنحاء 

 ، و�رتبط مفهوم الفضاء االف��ا��ي وا�جتمع االف��ا��ي ارتباطا وثيقا 26جغرافيا أو لم يلتق معهم أبدا وجها لوجھ 

بمفهوم الشب�ات االجتماعية، و�ع�� نظر�ة الشب�ات االجتماعية عن طبيعة التفاعالت ب�ن أعضاء هذه الشب�ات 

ومدى قو��ا، كما ينظر إ�� هذه الشب�ات باعتبارها أدوات تحليلية �ستخدم �� قياس التفاعالت االجتماعية و�ش�ل 

 . 27راد يتبادلون الرؤى واألف�ار واملعلومات فيما بي��معام يمكن �عر�فها بالعالقات الناشئة ب�ن مجموعة من األف

 اإلثنوجرافیا: 

�عت�� هذه ال�لمة مستعارة من اللغات األجنبية و�ع�ي وصف األعراق البشر�ة وكذا أحوالهم ف�ي مأخوذة من ال�لمة 

) فيع�ي علم وصف و�التا��  Graphyاملقطع الثا�ي من ال�لمة أي () و�ع�ي العرق أو ا�جنس، أما  Ethnosاليونانية (

الدراسة 28�� علم وصف اإل�سان. و�عد كفرع من فروع علم األن��و�ولوجيا ، �� فرع من األن��و�ولوجيا، مجالھ 

ا الوصفية لطرائق وأساليب ا�حياة لعرق من األعراق أو مجتمع أو شعب ما وخالل الف��ات االستعمار�ة �ان هذ

تناقضا��ا  و��  �� فول�لورها  و�بحث  البدائية  خانة   �� ال�ي يضعها  االحتالل  الواقعة تحت  بالشعوب  مهتما  العلم 

ونزعا��ا ا�حر�ية الطائفية والقبلية وقضايا مثل الثأر والتنابز بأسماء أو عبارات قدحية مهينة، فاإلثنوجرافيا ��  

 

 .  88ـ أمال عسايس، مرجع سابق، ص 26
 .  19 -18ـ يرسا عمر الفاروق، مرجع سابق، ص 27
 .  22ـ أمال عسايس، مرجع سابق، ص 28
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ع� اجتما��  �� سياق  السلوك  يركز ع�� فهم  املدروس مشاركة فاعلة ضمن  مق��ب  ا�جال   �� الباحث  � مشاركة 

الفر�ق موضوع الدراسة كما يوفر تقر�را وصفيا معتمدا ع�� أدوات بحثية مم��ة من مقابالت ودية غ�� رسمية إ��  

��    املالحظة باملشاركة، و�عرف ـ أيضا ـ بأ��ا مق��ب يركز ع�� فهم السلوك �� سياق اجتما��، كما �عد وسيلة مفيدة

أوساط   داخل  االف��اضية  اإلثنوجرافيا  و�ستخدم  االف��اضية  السياقات   �� التجمعات  ودراسة  الشب�ات  تحليل 

ا�جتمعات املتش�لة ع�� شبكة اإلن��نت، و�س��دف وحدة التحليل ف��ا األفراد أو ا�جماعات، وتتم جميع املقابالت 

قع الشبكية �جمع معلومات عن الفرد أو ا�جماعة، كما واالستجابات من خالل وسيط وهو اإلن��نت ع�� أحد املوا

�س��دف الوصول إ�� بيانات كيفية يمكن من خاللها تقديم وصف ل�جماعات والعقد الشبكية، ومن ضمن أدوات 

 . 29اإلثنوجرافيا االف��اضية املالحظة ال�ي تتم �� سياقات دراسة ا�جموعات ع�� اإلن��نت

� مجموعات محددة من املواقف البحثية واملمارسات املصاحبة املضمنة �� املسارات  و�ثنوجرافيا شبكة اإلن��نت �

للبحث  مع�ن  أداء  إنھ   ، املرجعية  واإلحاالت  والدراسات  البحوث  وشب�ات  النظر�ة  الب�ى  من  وشب�ات  التار�خية 

إثنوجرافيا شبكة اإلن��نت الثقا�� يتبعھ أنواع معينة من تمثيل الفهم، وتزدهر التطبيقات واملنشورات ال�ي �ستخدم  

ا�جندر  و�حوث  والسياحة  والسفر  اإلعالمية  والدراسات  االجتماع  وعلم  ا�جغرافيا  مثل  متنوعة  مجاالت   ��

والتمر�ض و�حوث اإلدمان ودراسات األلعاب والتعليم، وقد وجد الباحثون أن إثنوجرافيا شبكة اإلن��نت مفيدة 

وال التفاعل،  أنماط  عن  الكشف   �� اإلن��نت،  للغاية  ع��  والقواعد  ا�جتمعية،  والتبادالت  ال�خصية،  سرديات 

 . 30واملمارسات والطقوس واألساليب ا�خطابية وأش�ال التعاون املبتكرة والتنظيم ومظاهر اإلبداع 

، وتتأ�ى أهمية املن�ج اإلثنوجرا�� من أنھ يأخذ �ع�ن االعتبار السياق الثقا�� واالجتما�� واالقتصادي والتكنولو�� 

كما �ساهم �� تجاوز ما �عرف بحدود التوجھ اإلم��يقي، كما أنھ يمكن الباحث�ن من مقار�ة ظواهر اإلعالم ا�جديد 

�� مختلف أش�الھ وسياقاتھ االجتماعية والثقافية والتكنولوجية، ويساعد �� فهم ثقافة ا�جماعات وا�جتمعات  

واالتصال اإلعالم  وسائل  مع  تفاعلها  و31وكيفية  هذ،  االجتماعية ��  للبيانات  واملتطور  الواسع  البيئي  النظام  ا 

 

 .  97- 96ـ املرجع السابق، ص 29
30 Kozinets, Robert V. Netnography: Redefined. 2 ed. Los Angeles: Sage, 2015 

 .  110ـ   109ـ أمال عسايس، مرجع سابق، ص  31
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والفردية والتواصل النا��ئ، واملشاهد بوضوح يتم وضع إثنوجرافيا شبكة اإلن��نت �� م�ان ما ب�ن بحوث البيانات 

شبكة   الكب��ة والقراءات الدقيقة لتحليل ا�خطاب �� �عض األحيان، باإلضافة إ�� ذلك ، ال يتعامل باحثو إثنوجرافيا 

إلن��نت مع ال�لمات فقط، بل يتعاملون مع الصور والرسومات والتصو�ر الفوتوغرا�� وامللفات الصوتية والعروض 

 إثنوجرافيا شبكة اإلن��نت  التقديمية السمعية والبصر�ة ا�حررة ، و�بداعات مواقع الو�ب الرقمية األخرى، وتوفر 

 املبادئ التوج��ية املمكن �شاركها ب�ن الباحث�ن، بما �� ذلك بحث صفحات شبكة اإلن��نت، بحث ودراسة مقابالت

Skype   والعمل امليدا�ي املشارك ال�خ��ي ع�� الشبكة، فعندما تتش�ل االتصاالت البشر�ة من خالل التقنيات ،

تخصصً   ، الواقع   ��  ، و�صبح  جديد  اسم  يكتسب  فإنھ   ، هذه ا�جديدة،  ومن  ذاتھ  حد   �� مدرسة  أو  مجاًال  أو  ا 

 .32االعتبارات السابقة تأ�ى ا�حاجة إ�� إثنوجرافيا شبكة اإلن��نت

باعتبارها الطر�قة العلمية ال�ي يدرس   Ask FMمما سبق يمكن صياغة �عر�ف إجرائي لإلثنوجرافيا من واقع موقع  

والبحث �� ذلك ا�جتمع الذي يت�ون ب�ن ضف�ي آسك   من خاللها ذلك التفاعل الذي يحصل ب�ن مستخدمي املوقع،

و�جابة) إم (سؤال  �� هذا   إف  املشارك�ن  ب�ن  التفاعل  وأنماط  ودراسة سلوك  وخصائص  يحتو�ھ من سمات  بما 

ا�جتمع، من حيث القضايا موقع النقاش واللغة املستخدمة والتأث�� املتبادل واستغالل املوقع �� ال��و�ج ملنتجا��م 

وروايات ودورات تنمية �شر�ة مدفوعة األجر، باإلضافة للمشاركة ا�جماعية �� �عض  األسئلة "ال��يد" من كتب  

ومحاولة مشاركة التجارب ا�ختلفة �� ضوء مساعدة �عضهم البعض ع�� تجاوز األزمات ال�ي يمرون ��ا أو وضع  

شاركة مجتمع آسك إف إم واملتا�ع�ن ��  تجار��م ال�خصية، بل و�مكن تبادل ال�جوم واالنتقادات ب�ن النشطاء وم

 مثل هذه ا�خالفات واالنتقادات.  

 الدین ووسائل التواصل االجتماعي: 

أصبحت العالقة ب�ن الدين ووسائل اإلعالم و�� مقدم��ا شبكة اإلن��نت �� الف��ة األخ��ة أك�� قوة �سبب تزايد ما 

الدي�ي املتمثلة باألساس �� سرعة ومرونة االستجابة    تقدمھ هذه الوسيلة اإلعالمية من خدمات متم��ة ل�خطاب

 

32 Kozinets, Robert V. Netnography: Redefined. 2 ed. Los Angeles: Sage, 2015 
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التفاع�� مع مس��دف��ا األداء  الرسائل اإلعالمية وتيس��  �� إيصال  الفائقة  بالسرعة  الطلبات بدءا  ،  33للكث�� من 

رة  ، �� ظل الدور الذي باتت تلعبھ الثو 34األمر الذي جعل تجديد ا�خطاب الدي�ي ضرورة حياتية واجتماعية ودينية  

التكنولوجية وال�ي أصبحت تحدث أثرا وتحوال �� ا�جتمع بل أ��ا باتت من أخطر وسائل �غ�� ا�جتمع، فالوسيلة 

أن   يمكن  ما  الرسالة، وهذا  ينتج  أهداف ورؤى من  توظيفها وفق متطلبات  يمكن  نافذا  االتصالية صارت سالحا 

 . 35يتسبب �� إحداث التحول االجتما�� �� ا�جتمعات 

ت نفسھ فإن ا�خطاب الدي�ي ��دف عامة إ�� امتالك عقول من ير�دون التصرف �ش�ل �و�ي وأيديولو�� �� الوق

، كما أن افتقار ا�خطاب الدي�ي �� �عض مضامينھ 36ح�ى �� مباشرة أمور خصوصية تتطلب حلوال محلية عملية

ما من خالل �عض املسائل ال�ي غالبا  إ�� مقومات املعاصرة مما أدى إ�� نجاح البعض ملل��ا بطر�ق��م ا�خاصة، السي

 .37ما تتجنب �عض ا�خطابات الدينية الرسمية ا�خوض ف��ا

و�مكن القول إن هناك توجه�ن بارز�ن �� مسألة التعامل مع ا�خطاب الدي�ي ع�� اإلن��نت؛ أحدهما يقول بضرورة 

ط عن  الدين،  �خدمة  منتجا��ا  مع  املرن  والتكيف  ا�جديدة  املوجة  هذه  وجذاب  مجاراة  دي�ي  خطاب  تقديم  ر�ق 

الفضائية  والفتوى  ا�جدد،  ا�جديد والدعاة  التدين  ما يمكن مالحظتھ فيما س�ى بموجة  ومعاصر ومقبول وهذا 

العابرة للقارات، وهناك توجھ ثان يتوجس من هذه املوجة ويعت��ها مشوشة ع�� الدين ومث��ة للفو��ى خصوصا 

، ومع 38جية إ�� درجة أصبح يصعب معها ضبط مخرجا��ا ومآال��ا وآثارها �� ظل االنتشار الواسع للفتوى التكنولو 

�� املؤسسات   الثقة وتراجعها  �� ظل ضعف �سبة  تبقى اإلن��نت حاضرة وتقدم خدمات للشباب خصوصا  ذلك 

 

ا، جامعة الزيتونة ، املعهد ـ الصادق كرشيد، مواقع اإلنرتنت اإلسالمية ب� االئتالف واالختالف، أع�ل ورشة العمل العلمية الدولية بعنوان اإلسالم واحدا ومتعدد  33
 .  308، ص2007األعىل ألصول الدين، تونس، أكتوبر 

ي العام،  العال قنديل، اتجاهات القامئ� باالتصال يف املجال الديني من قضية تجديد الخطاب الديني: دراسة ميدانية، املجلة املرصية لبحوث الرأ   ـ محمد عيل أبو  34
 .  402، ص2014، ديسمرب 2، العدد 13جامعة القاهرة ـ كلية اإلعالم ـ مركز بحوث الرأي العام، مجلد 

 .  101بق، صـ ليىل الضو سلي�ن، مرجع سا 35
 . 74هـ، ص1440،  28ـ رشيد جرمو�، الدين واإلعالم يف سوسيولوجيا التحوالت الدينية، الرياض، دار الفيصل الثقافية، كتاب الفيصل  36
 . 308ـ الصادق كرشيد، مرجع سابق، ص 37
 .  79- 76ـ رشيد جرمو�، مرجع سابق، ص 38

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG


Page 14 of 21 

 

 

 

 

 
www.eipss-eg.org 

August 24, 2022      

فقا أو غ�� الرسمية، كما تمكن اإلن��نت الفرد من التعامل مع املعلومات �ش�ل حر و�اختياره وو  الدينية الرسمية

 . 39لقناعاتھ

ومن هنا فإن عالقة الدين باإلن��نت و�عامل املسلم�ن مع هذه الوسيلة خلق واقعا جديدا يتسم بالتأث�� املتبادل ع��  

مستوى فردنة التدين، بمع�ى غياب الوساطة �� إنتاج قيم الدين، و�براز الذات عن طر�ق �شكيل الو�� الدي�ي، أما 

جماع  خلق  ف�ي  الثانية،  السلوكيات السمة  من  بمجموعة  والتبش��  اإلن��نت،  طر�ق  عن  اف��اضية  وهمية  ات 

واملواقف والرؤى واالتجاهات، من دون أن ت�ون مسنودة بجهة معينة أو بخلفية أيديولوجية ما، أما السمة الثالثة 

والتمك�ن �خطا��ا من خ العميق  لإلن��نت  الكب��  اإلرهابية ع�� االخ��اق  التنظيمات  ا�جهاد  ف�ي قدرة  الل مفهوم 

اإللك��و�ي الفردي، وقد عملت اإلن��نت ع�� �سريع وت��ة التغي�� الدي�ي ومكنت لفئات منظمة الوصول إ�� العديد 

من الفئات والشرائح خصوصا الفئات الشابة و�قناعها بأف�ارها و�أيديولوجي��ا اإلرهابية التدم��ية بأسماء متعددة  

من ب�ن املداخل، ولعل أخطر ما �ستتبع عالقة الدين باإلن��نت واستعمالھ من طرف ال يمثل ف��ا الدين إال مدخال  

شبكة اإلرهابي�ن هو التطرف الدي�ي الذي لم �عد منتشرا �� البالد العر�ية واإلسالمية بقدر ما هو منتشر �ش�ل 

بالدين بل إ�� أو العنف مرتبطة  �� أورو�ا، وهذا ال �ع�ي فقط أن مسألة التطرف  ا مرتبطة �سياقات أخرى كب�� 

 . 40كمسألة االندماج والالاندماج وما إ�� ذلك

كما �ان من نتاج التداخل ب�ن الدين واإلن��نت أن بات اإلعالم الدي�ي يحوز مساحة واسعة من االهتمام سواء ��  

أو برامجھ ومنتوجھ   الصناعة   �� يركز  الذي  الدي�ي هو اإلعالم  ومحموالتھ ع�� االستفادة، و�ش�ل عام فاإلعالم 

الدينية للطقوس  ال��امج  نقال  أو  أو حوارات ونصائح  وأغا�ي،  أناشيد  أو  فتاوى  أو  أو مواعظ  �انت دروسا  سواء 

بالنسبة  األمر  وكذلك  اإلسالمية،  الدينية  باملنظومة  يتعلق  ما  �ل  عامة  و�صفة  الكر�م،  للقرآن  بثا  أو   ، الدينية 

ر�ية اإلسالمية، و�عض الباحث�ن الذين اهتموا بدراسة ظاهرة اإلعالم الدي�ي للوجود اإلعالمي املسي�� �� املنطقة الع

والتدين ا�جديد والدعاة ا�جدد تحدثوا عن معطى موضو�� مرتب باملرونة العالية ال�ي تم�� ��ا ا�خطاب اإلسالمي  

ا�جتمع، وخصوصا ا�جديد عندما حاول أن يتجاوز �جز حر�ات اإلسالم السيا��ي �� التواصل مع شر�حة مهمة ��  

 

 ـ املرجع السابق.   39
 .  86ـ رشيد جرمو�، مرجع سابق، ص 40
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، مع ال��وز القوي لوسائل اإلعالم الدي�ي �شأت خاصية 41الفئات املتعلمة والراقية ال�ي �عيش "علمنة" �� حيا��ا

املسلمات واملقوالت ومنا�ج   �� مجموعة من  النظر  �عيدون  الباحث�ن  العديد من  وال�ي ستجعل  الفردي،  التدين 

الباحث �� تار�خ األديان "باتر�ك ميشيل" عندما رأى أن التأث�� املتصاعد    التحليل، من ذلك ما ينقلھ ها�ي عواد عن 

للعوملة ـ خصوصا �� وجهها اإلعالمي ـ خلق عالقة اس��الكية مع الدين، و�� عالقة يتعامل ف��ا املشاهد مع الدين 

أي نظام قي�ي يحمل   �ش�ل اس��ال�ي فيختار منھ العرض الدي�ي املناسب لھ من خالل مقاييسھ ا�خاصة، �عيدا عن 

 .42�� طياتھ اإلجبار 

و�مكن القول إن ظهور اإلعالم الدي�ي سواء �� التجر�ة الغر�ية أو التجر�ة اإلسالمية �ان نتيجة التحوالت �� العالم  

التق�ي والتكنولو��، ولم يكن للمؤسسات الدينية �� العرب أو ح�ى القطاع ا�خاص �� العالم العر�ي الذي يبحث 

الر  الذي عن  الشبا�ي  التدين  نمط  االطار  هذا   �� برز  وقد  منعزال  يبقى  أن  األيديولو��  منتوجھ  �سو�ق  وعن  �ح 

اصط�ح ع�� �سميتھ باسم التدين الفردي وال �ع�ي ذلك أنھ �ان غ�� موجود من قبل لكنھ لم يكن مدشنا كنمط 

 ذا أن يصنفوا التدين إ�� سيا��ي وشع�ي. قادر ع�� زعزعة مواقع اإلسالم ا�حر�ي لقد اعتاد علماء االجتماع قبل ه

وقد عرفوا التدين الشع�ي بأنھ تلك املعتقدات واملمارسات الدينية ال�ي �ستقل �سبيا عن املؤسسة الرسمية، وتميل 

االجتماعية  السلطات  مع  يتعا�ش  أن  لھ  يمكن  الذي  الشع�ي  التدين  ع��  السيولة  صفة  إضفاء  إ��  األدبيات 

ر��ا ح�ى ولو �انت تحمل موقفا مبدئيا ضد الدين ل��تكز هذا النمط من التدين باألساس والسياسية بمختلف مشا

ع�� التقيد بالفرائض الدينية واح��ام الطقوس والتقاليد والتفاعل مع العادات ا�حلية �� �ل بلد، ولكنھ ال �ش�ل 

ا عن التدين الشع�ي وهو أيضا  خطة أو برنامجا سياسيا اجتماعيا ملزم التطبيق، التدين الشبا�ي مختلف جذر� 

مختلف عن التدين الفردي كما عرفھ التنو�ر األورو�ي الذي يرى أن الدين باألساس هو و�� أخال�� يلزمھ وجود  

حر�ة أو عدم قسر �� اتخاذ ا�خيارات الدينية و�نحصر �� ا�ح�� ا�خاص، فالتدين الشبا�ي نمط تدين منتشر ��  

العام ومنفلت من قبضة امل انتشار وسائل اإلعالم ا�ح��  النمط  �� تدش�ن هذا  ؤسسات االجتماعية، وقد ساهم 

 

 . 39 -35ـ املرجع السابق، ص  41
 .  19، ص2011ـ ها� عواد، التدين الشبايب: �ط منفلت من املؤسسة األيديولوجية، قطر، املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات، أكتوبر،  42
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التفاعلية وال�ي ش�لت ح��ا عاما جديدا منفلتا من قبضة السلطة، وتملك �ل املؤسسات األيديولوجية الفرص 

 . 43املتساو�ة �� حجز م�ان لها فيھ

وقد ع��ت عنھ بصورة وا�حة ما �عرف بظاهرة الدعاة ا�جدد ال�ي قدمت جيال من املتدين�ن ا�جدد وهم جيل يتلقى   

ثقافتھ بنفسھ عن طر�ق الكم الهائل من الفضائيات ومواقع اإلن��نت و�تمتع بقدر من امل�انة االجتماعية باعتبار  

 يا نتيجة ا�حر�ة ال�ي يتلقاها �� أسرتھ ولھ عالقاتھ املنفتحةالطبقة ال�ي �شأ ف��ا وظهر م��ا كما أنھ متمرد اجتماع 

مع ا�جنس اآلخر �� العائلة وا�ج��ة والدراسة والعمل، ويش�ل مواقعھ ا�خاصة ع�� اإلن��نت وال�ي تجمع ب�ن ما هو 

د بال��امج إسالمي وما هو مخالف لإلسالم، ويعد برامجھ املتنوعة ع�� القنوات الفضائية و�� متأثرة إ�� حد �عي

الوسائل  مستغال  تبناها  ال�ي  اآلراء  و�شر  ��ا،  اقتنع  ال�ي  األف�ار  تحقيق  ير�د  منطلق  جيل  إنھ  األخرى،  ا�ختلطة 

العصر�ة �الفضائيات واإلن��نت وال�حافة وا�جالت وتتوفر لھ �افة وسائل ال��فيھ واملتعة و�م�انيات االستقالل 

لية �� التعا�ش مع املفهوم العلما�ي للدين نظرا ملفهوم اإلرجاء الشائع بأعمال خاصة، وليس عند هذا ا�جيل إش�ا

 .44�� أوساطھ والختالط املفاهيم واألح�ام الشرعية لديھ 

 الدعاة الجدد: 

الدينية الرسمية األزهر�ة وهو �عتمد �� ثقافتھ الدينية هو ذلك ال�خص الذي تلقى �عليمھ الدي�ي خارج املؤسسة  

إما ع�� التعلم املباشر والتثقيف الذا�ي أو ع�� تلقي العلم من أحد الشيوخ �� حلقات العلم �� املنازل، الداعية 

 ا�جديد هو م�ي ناجح لھ عمل مستقل عن �ونھ داعية وهو يرتدي املال�س األورو�ية و�قدم خطابا �سيطا ير�ط 

توصيل  ع��  والقدرة  االجتما��  بالقبول  والتمتع  املظهر  حسن  عن  وفضال  االجتماعية،  واملشا�ل  با�حياة  الدين 

املعلومة �سهولة كما أن أهم ما يم�� الداعية ا�جديد هو جمهوره الذي يت�ون معظمھ من الشباب والنساء الذين 

 .45ينتمون للشرائح االجتماعية األع�� 

 

 .  20ـ املرجع السابق، ص 43
 .  18-17، ص2008الجديد وأثره يف مترير ثقافة التغريب، السعودية، مركز التأصيل للدراسات والبحوث، الطبعة األوىل، ـ أنور قاسم الخرضي، ظاهرة التدين  44
 .  22، ص 2005ـ وائل لطفي، الدعاة الجدد، القاهرة، الهيئة املرصية العامة للكتاب،   45
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ا�جدد عن تكيف مرن لنخبة من ا�حر�ات اإلسالمية مع التحوالت ال�ي شهدها العالم وخصوصا و�ع�� ظاهرة الدعاة  

ا�حقل التكنولو��، لهذا يخلق هذا ا�جيل خطابا جديدا وتكيفا مع العصر، كما أن صفة جديد يمكن إطالقها ع��  

و ثقافيا، وهناك العديد من  �ل ش�ل من أش�ال التجديد ال�ي يقوم ��ا فاعل دعوي سواء �ان حركيا أو سياسيا أ

التفس��ات السياسية والدينية واالجتماعية لظاهرة الدعاة ا�جدد م��ا أنھ بمثابة استثمار لعالقات �عض املتدين�ن  

لروابطهم مع الطبقات العليا، أو أنھ مدخل ولوج الطبقة العليا ملصاف ا�حر�ات السياسية اإلسالمية، أو أ��ا جاءت  

مسار  �� تحول  لهذه    نتيجة  العام  األيديولو��  السيا��ي  باملشروع  ترتبط  ال  نخبا  أفرزت  ال�ي  اإلسالمية  النخب 

، كما أن رموز 46ا�حر�ات، بقدر ما ترسم لنفسها خيارا يركز ع�� البعد األخال�� وتقديم اإلسالم بطر�قة ناعمة ولينة

ية ال�ي يمر ��ا شباب اليوم، و�تضمن  هذه الظاهرة استطاعوا أن يقدموا خطابا دعو�ا يتما��ى مع الثقافة ا�جيل

عدة سمات م��ا أنھ يركز ع�� مفاهيم �سيطة وع�� لغة قر�بة من الشباب، ويعتمد ع�� مفاهيم التنمية البشر�ة،  

الفرد من دون  لل��ك�� ع��  الفلسفت�ن، و�دعو  ب�ن  الغر�ية وأنھ ال �عارض  ب�ن قيم اإلسالم وقيم ا�حداثة  و�مزج 

جاه يرى أن التدين ا�جديد يط�� عليھ ا�جانب الشكال�ي و�تسم بالتعامل االنتقائي مع أوامر ا�جماعة، وهناك ات

 . 47الدين ونواهيھ، التدين ال��في�ي الذي ��تم فقط بمبادئ التنمية البشر�ة 

م املصر�ة اضمحلت ظاهرة الفضائيات وخف و�ج الدعاة ا�جدد و�ات حضور الفضاء  2011ولكن �عد ثورة يناير  

��ا�ي والسوشيال ميديا الفت �ش�ل كب�� وهو ما أدى إ�� �غ�� تام �� املعادلة و�ات من يتا�ع وسائل التواصل السي

االجتما�� ويشاهد النقاشات وا�جداالت ا�جار�ة هناك و�رى طبيعة اإلش�االت و األسئلة ال�ي يطرحها الشباب يجد 

دين جديد معدل من االجتما�� إ�� التدين الفردي �� ظل املث�� م��ا مرتبط بالدين أو بنمط مع�ن منھ متمثل �� ت

حالة االنتشار الواسعة ال�ي عرف��ا السوشيال ميديا ودورها املؤثر ع�� مستوى العالم �� مختلف ا�جاالت، وم��ا ما 

ية هو خاص بمصر ال�ي �ان لوسائل التواصل االجتما�� دورها �� الثورة املصر�ة، كما شهدت سقوط الرموز الدين

التقليدية ومشايخ الفضائيات السلفية، وحالة التضييق األم�ي ال�ي قلصت العمل امليدا�ي و�اتت السوشيال ميديا  

الذي    Lifestyle�� املتنفس الوحيد للشباب، وأصبح النضال اإللك��و�ي ـ ح�ى �� صورتھ الدينية ـ ش�ل من أش�ال الـ

 

 . 62-61ـ رشيد جرمو�، مرجع سابق، ص 46
 . 69 - 67ـ املرجع السابق، ص 47
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األخرى ال�ي تضافرت الستشراء هذه الظاهرة وال�ي امتدت ألغلب يمارسھ ا�جمهور، إضافة إ�� العديد من العوامل  

 .48مجاالت ا�حياة بما ف��ا التدين وال�ي تأخذ ح��ا كب��ا من الظاهرة

و�مكن تفس�� تنامي هذه الظاهرة وا�ساعها �� ا�جتمعات العر�ية واإلسالمية �� ضوء ما عرف بـ "إسالم السوق" 

انية املتعوملة ونزعا للقداسة عن االل��ام التنظي�ي بما يتضمنھ ذلك من التخ�� و�قصد بھ مز�جا من الن�عة الفرد

عن الشعارات الك��ى ال�ي تتمحور حول شعار "اإلسالم هو ا�حل" و�عادة النظر �� فكرة شمولية اإلسالم ل�ل منا�� 

تماعية اهتمامھ، و"إسالم السوق" ا�حياة والتدين الورع الذي ال يو�� مسألة الدولة والثقافة املرتبطة بالطبقة االج

َسة ع�� حزب أو تنظيم، وال تيارا أيديولوجيا �السلفية، أو سياسيا �اإلسالم السيا��ي، وال يمثل  ليس حركة مؤسَّ

"إسالم السوق" الواقع حالة أو توجھ قادر ع�� التوطن والتأث�� �� �ل حقائق اإلسالم املعاصر، هذا التوجھ يمكن 

نماط ا�حياة وأش�ال معينة من الدعوة وكطر�قة فكر�ة جديدة ، كما يمكن مالحظة أن إسالم أن يتج�� �� �عض أ

السوق لدى السلفية واإلخوان املسلم�ن والصوفية أيضا، كما يمكن العثور ع�� "إسالم السوق" �� �عض املنتجات  

بديال لإلسالم السيا��ي وال هو آخر ، وهو ال �ش�ل  49الهو�اتية و�عض العادات ا�حياتية لدى املتدين�ن من املسلم�ن 

نموذج ينتج عنھ، إنھ فقط يمثل أش�اال جديدة من التدين تبدو كحالة احتجاج داخلية هادئة ع�� �عض النماذج  

، وقد تم �� هذا السياق �سليع الدين بما �� ذلك 50األساسية �� ال�حوة اإلسالمية املعاصرة بدءا بفكرة الشمولية 

 الفتوى. 

 الفتوى:

� اإلخبار با�حكم الشر�� �� الوقائع بدليل ملن سأل عنھ، ومفهوم اإلفتاء ع�� وسائل التواصل: يقصد بھ الفتاوى  � 

وال�حف،   اإلذاعات،  الفضائية،  ا�حطات   �� واملتمثلة  ا�حديثة،  واالتصال  اإلعالم  وسائل  مختلف  �سود  ال�ي 

والتو��� وغ��ها، وقد ت�ون هذه الفتاوى سمعية  وشبكة املعلومات، وشب�ات التواصل االجتما�� مثل الفيسبوك  

أو مرئية أو مكتو�ة، ولهذه الوسائل مصا�ح عديدة تخدم الدين ا�حنيف، كما لها العديد من املفاسد ال�ي تنسب 

 

 . 6-4، ص 2019محمد فتوح، إسالميو االنفلونرسز تشكيل عالقة الفرد بالدين، املعهد املرصي للدراسات، يوليو  ـ 48
 . 25ـ باتريك هايني، إسالم السوق، ترجمة عومرية سلطا�، ب�وت، مدارات لألبحاث والنرش، ص 49
 .  26ـ املرجع السابق ، ص50
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، فقد دخلت صناعة الفتوى مرحلة جديدة مع الثورة التكنولوجية �� عالم امليديا 51إ�� اإلسالم االنحراف والشذوذ

صبح معها املشهد الدي�ي �� حالة من الفو��ى واالح��اب والتشظي وا�جدل سواء ع�� مستوى   الدينية
َ
إ�� درجة أ

اليقينيات الفقهية أو املذهبية أو ع�� مستوى املمارسات الطقوسية من خالل التعامالت اليومية ال�ي �شغل بال 

خصوصا وأ��ا �� ظل سيول��ا ع�� وسائل التواصل   األمر الذي يؤكد ع�� أهمية متا�ع��ا ودراس��ا  52املسلم �� حياتھ 

ألن   وذلك  السوسيولوجية،  الناحية  من  جدا  مث��ة  تكنولوجية  دينية  اجتماعية  ظاهرة  �ش�ل  باتت  االجتما�� 

اإلن��نت جعلت املفت�ن �� متناول  جمهور غف�� من طال�ي الفتوى وذلك �ش�ل غ�� مسبوق �� تار�خ مؤسسة اإلفتاء  

سالمية، كما أن غالبية املفت�ن ع�� اإلن��نت ال يقدمون لطال�ي الفتاوى األسس الشرعية ال�ي بنوا عل��ا �� البالد اإل 

إ�� معرفة تلك األسس أل��م يجهلو��ا وألن العمل بمقت��ى  أجو���م، وأن طال�ي الفتاوى ال يحتاجون من جان��م 

ما �ان يحدث �� املا��ي �� كث�� من األحيان، كما أن األجو�ة ال�ي يقدمها لهم املفتون ال يتطلب تدخل القا��ي، مثل

الفتاوى ع�� وسائل االتصال ا�حديثة خلقت ظاهرة �عدد الفتاوى وظهور مفت�ن "نجوما" شبھ منفلت�ن من الرقابة 

املؤسسية و���افت عل��م جمهور كب�� من املسلم�ن "تنظمھ" القنوات التلفز�ونية وشب�ات التواصل ع�� اإلن��نت 

 .53الفتوى  لطلب

بالفهم ا�حديث للقوان�ن   –ر�ما    –وقد عكف املفتون من ُمختلف أنحاء العالم، ع�� ان��از هذه الفرصة، متأثر�ن  

، وقد ي�ون من الضروري �� هذا االطار 54�أداة للتحول االجتما��، عوًضا عن �و��ا أداة ل�حفاظ ع�� الوضع القائم

ور سيف الدين عبدالفتاح وهو كيف تتحول ا�حالة اإلفتائية إ�� حالة  إعادة طرح السؤال الذي سبق وطرحھ الدكت

فهو �ان يحاول مبكرا تفس�� حالة الفو��ى ال�ي باتت �عيشها ا�حالة اإلفتائية   55التفا�ي (أي حالة حرب الفتاوى)؟

قد م�� ب�ن أر�ع وسائل   �� ا�حقل الدي�ي �� مصر وغ��ها من البالد العر�ية واإلسالمية، كما م�� إبراهيم البيومي غانم

 

سائل اإلعالم الحديثة ودورها يف صناعة الفتاوى الشاذة والرتويج لها، امللتقى الدويل الرابع: صناعة الفتوى يف ظل ـ سكينة هنوز وسعاد رباح، واقع الفتوى عرب و   51
 .  840م، معهد العلوم اإلسالمية ، جامعة الوادي، ص2019نوفمرب 14و13هـ، 1441ربيع األول  17و16التحديات املعارصة 

 . 89ـ رشيد جرمو�، مرجع سابق، ص 52
الدراسات واألبحاث   لدي األحمر، نجوم الفتوى وإعادة تشكل الحقل الديني يف البالد املغاربية يف العرص الحديث، املجلة التونسية للعلوم االجت�عية، مركزـ املو   53

 . 176، ص2018،  144، العدد53االقتصادية واالجت�عية، س
 https://www.hbku.edu.qa/ar/node/10714/pdf، الرابط: 31/3/2019جعية الدينية، ألكسندر كايرو ، الفتاوى الرقمية والتحول املُستمر يف املر ـ  54
 https://archive.islamonline.net/10679، الرابط:  8/10/2003ـ سيف الدين عبدالفتاح، منهجية بناء الفتوى.. والحالة اإلفتائية العملية اإلفتائية.. وقضايا األمة،    55
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ا�ح��    �� ووضعها  الواقع  أرض  إ��  التجر�د  مستوى  من  خاصة  بصفة  الشر��  ا�حكم  أو  القاعدة  نقل  ��ا  يتم 

االجتما�� بمستو�اتھ الفردية وا�جماعية و�أ�ساقھ االقتصادية والعائلية والفئو�ة والسياسية والسلوكية أيضا؛  

الفتوى ط تجد  ل�ي  أي  املف�ي،  فتوى  وحكم  و��  ��ا،  وعملھ  لها  الفتوى  ��ذه  املع�ىُّ  قبول  للتطبيق البد من  ر�قها 

واجب  قرار  وهو  السلطان/الرئيس/ا�ح�ومة،  وقرار  ا�خصومة،  �حسم  بھ  والعمل  التنفيذ  واجب  وهو  القا��ي 

و�رامج  اللزوم والعمل بھ �� حدود طاعة ا�حاكم الشر��، أما الوسيلة الرا�عة ف�ي مجالس العلم والتعليم والوعظ

 "اإلن��نت". 56الفضائيات ومواقع التواصل االجتما�� ع�� شبكة املعلومات الدولية

 األثر:

هناك من �عرف األثر بأنھ تلك العالقة التفاعلية ب�ن أفراد ا�جمهور ووسائل اإلعالم وتتم�� هذه العالقة من جانب 

ت الذي  ا�جمهور  خصائص  رسائلها مع  تكييف  بمحاولة  اإلعالم  يتعرضوا وسائل  ل�ي  استمال��م  ��دف  إليھ  توجھ 

، و�قصد 57�حتو�ا��ا وليس بالضرورة التأث�� عل��م ل�ي �غ��وا شيئا ما ع�� املستوى املعر�� أو الوجدا�ي أو السلو�ي

أم  إيجابية  التغي��ات  تلك  أ�انت  سواء  ا�جتمع  ع��  �غي��ات  من  االجتما��  التواصل  وسائل  تحدثھ  ما  باألثر 

ترى نظر�ة االعتماد ع�� وسائل االتصال أن التأث�� �عتمد ع�� العالقات املتدخلة ب�ن الوسائل وا�جمهور ، و 58سلبية

والنفسية  املعرفية  التأث��ات  يفسر  الذي  الرئي��ي  املتغ��   �� املعلومات  ع��  ا�حصول   �� الفرد  فرغبة  وا�جتمع 

ى الفرد أن أهدافھ تتحقق من خالل املعلومات ال�ي لوسائل االتصال، كما أن االعتماد ع�� الوسائل يقوى عندما ير 

النجوم املفت�ن  ، كما تدرس عملية التأث�� من خالل الر�ط ب�ن املم��ات االجتماعية واملذهبية لهؤالء  59يحصل عل��ا 

، و�أ�ي ذلك 60ومواضيع الفتاوى ال�ي يقدمو��ا وا�خصائص االجتماعية وح�ى األن��و�ولوجية لطال�ي هذه الفتاوى 

�عب��ا عن عملية التواصل بالنسبة لإل�سان وال�ي يتم من خاللها ت�و�ن ثقافتھ واتجاهاتھ وعالقاتھ و��ا يتأثر و�ؤثر، 

 

 .  85، ص2018ـ إبراهيم البيومي غانم، م�اث االستبداد، القاهرة، نيو بوك للنرش والتوزيع، الطبعة األوىل،  56
سية واإلعالم بجامعة الجزائر، ـ قيدوم فلة، أثر استخدام اإلنرتنت لدى الشباب الجامعي عىل وسائل اإلعالم التقليدية: دراسة تطبيقية عىل عينة من طلبة العلوم السيا  57

ـ  2008السياسية واإلعالم، قسم علوم اإلعالم واالتصال،    مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجست� يف علوم اإلعالم واالتصال، جامعة الجزائر بن يوسف بن خده، كلية العلوم
 .  12- 11، ص 2009

 . 81محمد عيل يحيي الحدادي مرجع سابق، صـ  58
 .  10ـ قيدوم فلة، مرجع سابق، ص 59
 . 189ـ املولدي األحمر، مرجع سابق، ص 60
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��، و�زداد حجم التأثر بحجم هذه الشب�ات وانتشارها ب�ن الناس، ونظرا إ�� أ��ا  ف�ي عملية هدفها األسا��ي التأث

مفتوحة أمام ا�جميع �� ظل �عدد الثقافات �� فضا��ا وسرعة تناقل األخبار، �انت تأث��ا��ا ع�� ا�جتمعات عميقة 

� مستمرا �سبب التطو�ر املستمر جدا، لقد أحدثت اإلن��نت �غي��ا جديدا �� أك�� من مجال �� العالم والزال التغي�

 .61�� أش�ال ووسائط اإلن��نت

  الحقل:

بورديو   "بي��  الفر���ي  االجتماع  عالم  وضعھ  سوسيولو��  من    Pierre Bordieuمفهوم  جملة  من  ا�حقل  و�ت�ون 

�،  عالقات موضوعية �ع�� عن أوضاع يحتلها فاعلون ومؤسسات �� سع��م الكتساب نوع محدد من رأس املال (ثقا�

، كما  62اجتما��، سيا��ي، اقتصادي،...) ، وهو مفهوم رمزي للمجتمع وصراعاتھ ع�� الهيمنة والسلطة واملشروعية 

أنھ فضاء اجتما�� لتنافس الفاعل�ن االجتماعي�ن مع �عضهم البعض من أجل االستحواذ والتصرف �� ا�خ��ات 

الرأسمال �ل ما   املال، يمثل  ال�ي تمثل مختلف رؤوس  بمثابة سالح يمكن النادرة  ـ فهو  �� حقل مع�ن  ـ  هو فعال 

بقوة  تواجده  ��جل  ومنھ  ما  سلطة  أو  تأث��  ممارسة  من  ممتلكھ  الفضاء  63صاحبھ/  ذلك  هو  الدي�ي  وا�حقل   ،

االجتما�� الذي تتمثل وظيفتھ �� إضفاء الشرعية ع�� بنية ا�جتمع من خالل إعطاء الهيمنة شرعية ماورائية/ فوق 

د استقالليتھ عندما يحتكر ا�ختص�ن الديني�ن املعرفة الدينية و�دخلون �� تنافس مع �عضهم طبيعية، وتتجس

البعض مع إبقاء العوام خارج املنافسة، إن الذين �ستحوذون ع�� أك�� قدر من السلطة الدينية هم الذين يحددون 

�خالف�ن، أ�حاب البدع، وعليھ نجد قواعد اللعبة مثل منع الوقوف أمام الديانات األخرى ، معاقبة امل�حدين/ ا

 . 64داخل ا�حقل الدي�ي أن املنتج�ن هم رجال الدين ا�ختص�ن، واملس��لك�ن هم مختلف الطبقات االجتماعية

 

 .  86ـ  85ـ محمد عيل يحيي الحدادي، مرجع سابق، ص 61
 38ق، ترجمة عومرية سلطا�، ب�وت، مدارات لألبحاث والنرش، (هامش للمرتجم) ، صـ باتريك هايني، إسالم السو 62
، الجزائر، 18، العدد    ـ محمد بن عدة، املؤسسة الدينية الرسمية يف مواجهة التيار اإلسالموي، دراسات اجت�عية، مركز البص�ة للبحوث واالستشارات التعليمية  63

 .  104، ص 2015
 ـ املرجع السابق.   64
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