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ن في منطقت املخوسط  ًّ  الدًن والخد
 

 جنسيق:

 4جامعت جون موالن،ليون ، دافني أكوروني

 وهران ،مركز البحث في ألانثروبولوجيا الاجخماعيت والثقافيت، جياللي املسخاري 

 الشرقيت،جامعت بادوفاجامعت بيمون ، ومحمد خليد غزالي

 

 

أهثروبىلىجي املىجص حٌى مىؼلت املخىطؽ، مً خالٌ الخؼّسق ملظائل إلازيُت -ازجبؽ البحث الظىطُى

ت، بؼيل أطاس ي بالظلؼاث املهُمىت، طىاء واهذ علماهُت أو دًيُت )املظخازي،  ، 2102والدًً والهىٍّ

هرا العدد مً إوظاهُاث إلى اطدثماز هرا الخىّحه وحظلُؽ  (. وبىاء علُه، يهدفSambe ،2102طامب 

ً في مىؼلت املخىطؽ، بالّىظس إلى الخغّحراث الاحخماعُت والظُاطُت  ًّ الظىء على مىطىعي الدًً والخد

الن باهىزاما دًيُت أو مسصدا دًيُا 
ّ
والثلافُت التي عسفتها املىؼلت في الفترة املعاصسة. فاملىطىعان ٌؼى

ب امللّدض ومعاٌؼخه مً خالٌ املعاًحر الظىطُىAppadurai ،0331)أبادوزي  -( ٌظمح للرواث بخجٍس

 دًيُت أو بعُدا عنها.

ه طُخظع للخىصصت )هابسماض، 
ّ
( بفعل طحروزاث 0330إن الفسطُت اللائلت بأن الدًً طُخخفي أو أه

لغسب أو في مىؼلت (، هي فسطُت لم جثبذ صحتها طىاء في اLechner ،0331الحدازت والعلمىت )لِؼجر 

( ٌعّد الّدًً في الىاكع الخاصُت 0333) Berger(. وحظب بحرححر 2102، وآخسون Zuber املخىطؽ )شوبس

سها "هُفجر"
ّ
ره خه أهثر مً اخخفائه. ٍو ٌّ على اطخمساٍز أًظا أن   Hefnerألاولى في عصسها هرا، والتي جد

هىاز وان مدعىما مً كبل "ػبلت مخىطؼت الاهخعاغ الىابع للحسواث الدًيُت في الغسب خالٌ عصس ألا 

بت " ) س جحلُل "ماهع فُبر"21، ص 0332جمّدهذ في فترة كٍس
ّ
 أن هخره

ّ
 Max Weber (.     وال ًمىىىا إال

 لخصاعد السأطمالُت، أو جحلُل "أزوظذ 0311لألخالق البروحظخاهدُت )
ً
ظا أخالكُا زئِظا ( بىصفها مؤّطٍّ

لري زبؽ فىسة اللىمُت في الغسب بخؼاب إزني معلمً ومثالي، في ححن ( ا0332) Ernest Gellnerغُلجر" 

أنها جلىم في العالم العسبي وإلاطالمي على معنى السحىع إلى إلاطالم مً خالٌ الخؼهحر والخىلُت. ًظاف 

إلى هره الىطعُت املعّلدة أًظا واكع مؤّداه أن "مىاكؼت الدًً في الظّفت الجىىبُت مً املخىّطؽ هى 

ُاث غحر املظلمت في البالد املغازبُت 0321وزة مىاكؼت إلاطالم" )غُلجر، بالظس 
ّ
(، بالسغم مً أّن ألاكل

 وجلً املخىاحدة في الؼسق ألادوى، طىاء اليهىدًت أو املظُحُت، جىاكع هره اليظلُت. 
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لُه )غصال2102وآخسون،  Giordan باإلطافت إلى وّل ذلً، فئن الدًً بمؤطظاجه )حُىزدان
ّ
ي، ( وممث

( مدؼابً بؼيل معّلد طمً 2102وآخسون،  Becciبُىس ي ( وجلً ألاطئلت الفسدًت املسجبؼت به )2102

خُتPace  ،2113الدًىامُاث الاحخماعُت )باحش ي وهىا هدظاءٌ عً إمياهُت جىاٌو املىطىع   .( والخاٍز

بمظامحن الىصىص  الدًني في طُاق العىملت، حُث اهخلل الخحلُل مً املظائل الالهىجُت ذاث العالكت

، 0321( إلى دزاطاث حظائل، بؼيل مخخلف، عالم املعنى )أزوىن، 2101امللّدطت واخخالفاتها )فسحاوي، 

،  Stolz ( والاطتهالن الدًني )طخىلصGilsenan ، 2111(، واملمازطاث الدًيُت )حُلظىان 2102فسحاوي، 

2111  .ً ًّ  (، على السغم مً أّن هره ألاعماٌ ال جدزض بؼيل مباػس مظألت الخد

س فُه مىطىع العدًد مً الدزاطاث التي جىاولذ ألاػياٌ الجدًدة للسوحاهُت 
ّ
وان هرا "الدًني" الالمفى

ُف2102وآخسون  Blanes، بالهِع Roussou  ،2101)زوطى   ا(،  وحعّددًت ألاززىذهظُت املهُمىت )طاٍز

Saraiva   ،2112ل ل ػبياتها Mapril ، 2102، مابٍس (، باإلطافت إلى الدوز الري جؤدًه في جدٍو

ؼُىSalzbrunn  2112 ، طالصبسونAmbrosini  ،2111)أومبروطُِني ( هاهًُ عً  Riccio ،2112 ، َز

اولذ ( . هما جىBava  ،2101 ، بافاAccoroni ، 2102 الهجساث الدولُت  ومظألت الؼخاث )أهسووي

م بدوزها في البحث عً -العدًد مً ألاعماٌ الظىطُى
ّ
خُت مىطىع الؼسق الصىفُت، خاصت ما حعل جاٍز

دؼازد ت )اًفجز بٍس  Gilsenan ، حُلظِىانEvans-Pritchard  ،0311 إحماع ػعبي طد إلادازة الاطخعماٍز

، 2111لُفت، لخصىف )خا(، وممازطاث العالج املسجبؼت بيؼىة Amster  ،2102 ، أمظخحر0312، 

لت الصىفُت  اهؼالكا مً Chlyeh ،0332ه ، ػلCrapanzano  ،0312ُُ هسابجزاهى ( وهرا عسض الؼٍس

صما والبرهت )فحربجر  ( وصىال إلى مظألت الهبت  0332، فحربجر وآخسون، Werbner ،2112بعدي الياٍز

دهُت املمىىحت لألولُاء. 
ّ
 الل

جحخاج وّل هره امللازباث والدزاطاث إلى طسوزة جحُُنها والخىّطع فيها، وهى جحدًدا الهدف املسحى مً 

. وعلُه، فئهىا هخىخّى اطخلباٌ إطهاماث في ول جخّصصاث العلىم إوظاهُاثهرا العدد مً مجلت 

ت، على أن   املحاوز الخالُت4أحد جدىاٌو إلاوظاهُت والاحخماعُت، باللغاث العسبُت  والفسوظُت وإلاهجلحًز

الخؼاب الدًني4  وجؼسح مً خالله مظألت وظائف الخؼاب الدًني وجلّلُه، مً حهت، ومً   

حهت زاهُت، مياهت هرا الخؼاب في املؼهد إلاعالمي وػبياث الخىاصل الاحخماعي، والتي جسجبؽ 

 باملظائل املخعللت بالخغّحراث الاحخماعُت و الظُاطُت في مىؼلت  املخىطؽ. 

املمازطاث الدًيُت وأماهً العبادة الُىم4 وجخّص البحث في املمازطاث الدًيُت  الجدًدة مً   

مىؼلم جؼّىز املجخمعاث املخىطؼُت، إطافت إلى أماهً العبادة في املجخمعاث العلماهُت    أو 

عاث. هما وظعى إلى حظلُ ؽ جلً التي ٌظىد فيها الدًني مً هاحُت الخلالُد، واللىاعد، والدؼَس

ً ومجالُت الراهسة. ًّ  الظىء على املمازطاث وأماهً الؼعائس الدًيُت التي جسجبؽ بحسهُت الخد

ُاث والجماعاث الدًيُت في  
ّ
م ألامس بأهمُت إلاحاػت بمياهت ألاكل

ّ
خعل الدًً والخعّدد الدًني4 ٍو

ل الّظلؼت  العمىمُت في حالت الخعّدد الّدًن
ّ
 ي.املجخمعاث املخىطؼُت، وفهم هُفُت جدخ
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ظىي )ألاهثىي(4 ٌعّسف جأهِث املجاٌ الّدًني بخىاحد اليظاء في أماهً العبادة،  
ّ
ً الي ًّ  الخد

ت التي  ُّ ًّ في الاهدماج في الىظائف الدًيُت، ومً ألاهمُت بميان مظاءلت هره الدًىام و ػمىحه

ظاء في الّدًاهاث الّخىحُدًت الثالر. 
ّ
 أحدزتها الي
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ر الحالت الدًنيت في جونس (. احمُدة الىُفسة، هادز الحمامي )جيظُم(.  2102الظعُداوي، مىحر،) جقٍر

 ، السباغ4 ميؼىزاث مؤمىىن بال حدود.3122-3122
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ل الحقل الدًني في البالد املغاربيت في العصر (. 2102املىلدي، ألاحمس، )
ّ
"نجوم" الفخوى وإعادة حشك

. جىوع4 ميؼىزاث مسهص الدزاطاث والبحىر الاكخصادًت للعلىم الاحخماعُت  املجلت الخىوظُت، الحدًث

 .023-012والاحخماعُت، 

املسهص العسبي لألبحار  ، الدوحت4 ميؼىزاث في إلاجابت عن سؤال: ما السلفيت؟(. 2102بؼازة، عصمي، )

 ودزاطت الظُاطاث.

نالدًن واملجخمع، دراست سوسيولوج(. 2101ىدًب، عبد الغنّي،)م ًّ لُا يت للخد ، الداز البُظاء4 إفٍس

 الؼسق، الؼبعت الثاهُت. 

ن الشبابي)جيظُم(.  (2102)، مسشوق، محمد ًّ : جحقيق ميداني في الوسط  ألاشكال الجدًدة للخد

 . الجصائس4 ميؼىزاث مسهص البحث في ألاهثروبىلىحُا الاحخماعُت والثلافُت. الطالبي

 . اللاهسة4 داز العحن.خطاب الدًني من السياق إلى الخلقيال صوث إلامام.(. 2101شاًد، أحمد، )
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