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 *إشكالية الهوية اإلسالمية : نقد قانوني
 
 

 **جلول –محمد عدة 
 
 

إن ظاىرة العنف التي عاشتها الجزائر خالل العشرري  اخخيررة مرذ ىرلا الدررن دفعرإ ىنرا إلر  
البحررع عررذ المحررددات الناىعرر  مررذ البينرر  انبررالمي  د المنبودرر  مررذ داخررل الوبرر  انبررالمي د 

ردف د التناقضررررات داخررررل ىررررلا الوبرررر  د الترررري  شرررر ل ندصررررد ىهررررا مجموعرررر  العوامررررل د ال رررر
محددات  للعالقرات ىريذ الجزائرر د ىعرد الرددل انبرالمي  د عرامال أبابريا يتحردد مرذ خرالل 

 بلوك ىله الددل انبالمي   جاه ىعضها د يؤثر مباشرة عل  ظاىرة العنف.
شرررة علرر    فالسررا   انبررالمي   عرررف  فاعررل مجموعرر  مررذ التناقضررات المعدرردة  ررنع   مبا

مسرار العالقرات الددلير  انبرالمي  د لران لهرا  رريثير برلبي فري الجزائرر خنهرا  لعرا ددرا   ريبيررا           
 في أي آلي   إبالمي  للعمل التضامني د  سبا في عجزىا د عدم فعاليتها.

إن المحرررور اخبابررري الرررلي يرررددر  ولرررو ىرررلا البحرررع ىرررو التناقضرررات النا جررر  عرررذ الهويررر  
 ي  المسبرب  للعنف د  تجل  في م هريذ أبابيذ : انبالم

 أدال : اختالف اخن م  السيابي  انبالمي   ول التفسير انيديولوجي لإلبالم.
 ثانيا : عدم دق  مفهومي " العالم انبالمي" د "اخم  انبالمي "

أدال : الم هرررر اخدل : اخرررتالف اخن مررر  انبرررالمي   رررول التفسرررير 
 بالم االيديولوجي لإل

 رررداخلإ اخيرررديولوجيات د العدائرررد المتباينررر   لتعخررري  فسررريرات م تلفررر   راخررري التمابررر             
د التضرررامذ  الرررداخلي د  رررزداد قررردرة الررردخيل علررر  اخترررراا الن رررام د يرررزداد التنرررافر د الشرررداا 

                                                                                                                                   
عندما نت لم عذ الهوي  انبالمي  فإننا ال ندصد الجانا العدائدي المتعلر  ىالرديذ د إنمرا ندصرد ىهرا  *

 الجانا السيابي د التاري ي د الودافي د الحضاري.
 جامع  دىران –أبتاذ محاضر ى لي  الحدوا  **
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             السيابررري  رررول الدضرررايا التررري  تخلرررا انجمررراو فتتريرررر اخدلويرررات د إبرررترا يجيات المواجهررر ، 
 .1د الدضايا نفسها  ترير د يتر ا عل  ذل  درج  عالي   مذ التشتإ د ال ل  ىيذ اخشياء 

عرف المسلمون االختالف  ول التفسير اخيديولوجي لإلبالم مباشررة ىعرد دفراة الربرول د  
لان الصراو اللي نشري فري برديف  ىنري براعدة  رول مرذ ي لفرو منخلدرا لعردة  فسريرات بيابري  

ىدرري منررو ىررارزا فرري العصررر الحاضررر مررا  2بررالم تبعررإ الترراريي انبررالمي ىصررراو دمرروي مريررر لإل
نشرراىده مررذ خررالف شررديد ىرريذ السررن  د الشرريع . إن ىررلا ال ررالف يشرر ل خخرررا أبابرريا علرر  

 اخبرة انبالمي   د يعتبر مذ أىم التحديات التي  واجو المسلميذ.
ا فري نشروء الخوائرف د الخائفر  جماعر   تجمر  ذل  أن ال الفات الملىبير   تبلرور اجتماعير
 .3عنها د لي  منها  يعتندو خارجا ول ملىا  عتندو د  دعو إليو د يعد لل مذ ال 

د يعاني العالم انبالمي مذ التمزا الخائفي يجعل لل تائف   تحول عصبي  قوير   ررفد أن 
د ىررررلا تبعررررا                 تعررررادن أد  رررردخل فرررري أي شرررر ل مررررذ أشرررر ال التضررررامذ مرررر  الخوائررررف اخخررررر  

 ما يش ل أ د العراقيل للتضامذ انبالمي د عوائدو.
د ال ررالف ىرريذ السررن  د الشرريع  علرر  السررا   انبررالمي  ال يدتصررر علرر  النرروا ي الف ريرر          

أد االجتهادات الفدهي ، د لي  مجرد خالف ىريذ المف رريذ أد رجرال الرديذ أد علمراء الشرريع  
نرررادل اخن مررر  السيابررري ، د أهررربأل قرررادة ىرررله اخن مررر  يشرررعردن ىرررو لويررررا،              ىرررل ىرررو خرررالف يت

د أهررربأل الررربعد مرررنهم يرلرررز علررر  االنتمررراء المرررلىبي الرررديني لن امرررو السيابررري د ال بررريما ىعرررد        
انتشررار ف رررة  "الصررحوة انبررالمي " ى ررل مررا لهررا مررذ انع ابررات بيابرري  للمجتمعررات د الررن م 

 انبالمي .
فرري الوقررإ الررلي يرلررز الن ررام انيرانرري علرر  المررلىا الشرريعي الجعفررري لمررلىا أبابرري ف

للددل  في إيران، نجد في المداىل أن م  بيابي  أخرر   رلرز علر  المرلىا السرني فراالختالف 
الملىبي عل  الصعيد الديني يتبلور بيابيا في نشوء أن م  بيابي  إبرالمي    تلرف مرذ  يرع 

ىمررا يعنرري ذلرر  مررذ اخررتالف فرري فلسررف  الح ررم د فرري المؤبسررات الترري المررلىا الررلي  عتندررو 
يسررع  لررل ن ررام إلرر  إقامتهررا فرراالختالف فرري فلسررف  الح ررم يدررود إلرر   بررادل اال هامررات ىرريذ 
اخن مررر  ىعررردم امرررتالك  المرررؤىالت د الصرررال يات فررري  مويرررل المسرررلميذ د ال فررري التسرررمي ىرررر 
                                                                                                                                   

مجلرر  المسررتدبل  -نرردماج العرىرري، إشرر الي  الحررل.أىعرراد التحرردي لإل -د.  المشررا ، عبررد المررنعم. -1
 .40ص. -.0;>0ألتوىر  -ببتمبر-(، أدغسخ 22-24-20العرىي العدد )

الجررزء  - رراريي انبررالم السيابرري د الررديني د الودررافي د انجتمرراعي. -د.  سررذ،  سررذ إىررراىيم. -2
 .012ص.-.92>0اخدل، ىيردت، دار إ ياء التراث العرىي، الخبع  الساىع ، 

 .:;0ص.-.::>0الخبع  الواني ،  -دار الف ر العرىي. -الو دة انبالمي . -أىو زىرة، محمد. -3
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لرل الح ومرات انبرالمي  مرذ عهرد أىري ى رر إلر    "الن ام انبالمي". فالشيع  موال ين ردن إل 
. 4اليوم عل  أنها   ومات غير مؤىل  لتمويل المسلميذ ما عردا الح ومرات التري لانرإ شريعي  

د ىرررلا مرررا يرررؤدي ىالترررالي إلررر  فدررردان ثدررر  اخن مررر  ىبعضرررها د التجائهرررا إلررر  ابرررتعمال دبرررائل 
 الت ريا د الهدم د إثارة الفتن  " صدير الوورة".

اختالف المؤبسرات ىسرعي لرل ن رام إلر  إقامر  مؤبسرا و ال اهر  دفر  المرلىا الرلي أما 
يعتندو )دالي  الفديو انيراني ال يم ذ اخخرل ىهرا فري أي ن رام إبرالمي يتشررذ مرذ مرلىا أىرل 

دبعيو إلر  إقامر  أن مر  قانونير   خاهر  ىرو برواء فري المجرال السيابري  أد االقتصرادي            5السن  
مررراعي، فيعنررري عررردم  جررران  الجماعررر  انبرررالمي  فررري ىياللهرررا السرررلخوي  د ىرررلل  يرررتم أد انجت

 عمي  عدم التجان  البنيوي لديها د ىالتالي  عمي  أبباذ ال الف د التناقد التي  درف عدبر  
فررري دجرررو لرررل  ضرررامذ أد د ررردة. د إذا لررران االخرررتالف ىررريذ السرررن  د الشررريع  يشررر ل الم هرررر 

ف  ررول التفسررير اخيررديولوجي لإلبررالم الررلي امتررد د ابررتمر فرري التدليرردي الدررديم فرري االخررتال
العصررر الحاضررر، فررإن ىنرراك م رراىر جديرردة لهررلا االخررتالف غيررر م هررر السررن  د الشرريع ، ىررله 
الم رراىر الجديرردة فرضررتها تبيعرر  الحيرراة المعاهرررة د فرضررتها م تلررف التخررورات الترري مسررإ 

القتصررررادي  د االجتماعيرررر  د الف ريرررر  فرررري البلرررردان الحيرررراة السيابرررري                           د ا
 انبالمي .

 لما فرضتها أيضا  التخورات التي مسإ المجتم  الددلي.
ف ررران علررر  لرررل   ومررر  ىالررررا مرررا ىلرررس  علدهرررا ىانبرررالم أن  فسرررره د   يرررف أ  امرررو دفررر  

          متخلبررررررات الحيرررررراة د مدتضرررررريا ها، د   تلررررررف عمليرررررر  الت ييررررررف أد الت يررررررف ىررررررله ىرررررراختالف     
اخن مرر  د ىرراختالف الخبدرر  السيابرري  الدائرردة د الموجهرر  فرري لررل ددلرر  فالخبدرر  المررللورة  ميررل 
إلرر    يررف العواتررف د اخف ررار الدينيرر  دفرر  العالقررات الترري  سررتنبخها تبدتهررا أد الخبدررات د 

 .6الفئات اخقرذ إليها 
ال ررردف االجتماعيرر        د عنرردما يت ررافر ىررلا الت ييررف مرر  ىعررد العوامررل اخخررر  لرراختالف

د التاري يرر  د السيابرري  الترري مررر منهررا لررل ىلررد إبررالمي نجررد أنفسررنا أمررام  نرروو لبيررر فرري مفهرروم 

                                                                                                                                   
4

- Voir CHENAL, Alain.- Les événements d’Iran « Pouvoirs ».- Revue Française d’Etudes Institutionnelles 

et Politiques (PUF), n° 12, 1980.- p.p. 117-127. 

 -الحررزذ الجمهرروري انبررالمي فرري إيررران انيديولوجيرر  د المسررتدبل. -يم،  سررذ.د أيضررا عبررد الع رر
 .;8ص.-مجل  "المنار"، السن  اخدل ، العدد ال ام .

 نف  المرج  الساى .-عبد الع يم،  سذ. -5
، ;مجلررر  درابرررات عرىيررر ، العررردد  -انيديولوجيررر  الدينيررر  د الف رررر السيابررري. -بررررلي ،  سرررذ. -6

 .>-;ص.ص.-.1;>0يونيو  السن  السادس عشر
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انبرررالم السيابررري ي تلرررف ىررراختالف انيرررديولوجيات السيابررري  التررري  عتندهرررا لرررل ددلررر  فهنررراك 
شرترالي ، د ىنراك الرددل "الددل انبالمي  الووري  االشترالي " التري  فسرر انبرالم ىالمفراىيم اال

 انبالمي  الليبرالي  التي  عخي للمفاىيم انبالمي   فسيرات د  خبيدات ليبرالي .
د ىناك الددل  انبالمي  الوورير  التري  سرع  إلر  إعخراء انبرالم مفراىيم ثورير  مسرتمدة مرذ 

لتدليديرر  الترري ذات انبررالم ددن أن  دترررن ىرريي إيديولوجيرر  غرىيرر ، د ىنرراك الددلرر  انبررالمي  ا
  سير عل  نهج انبالمي السلفي.

 .7ىلا التنوو أفرز عدة أنما  مذ انبالمي السيابي 
فهنررراك الرررنم  السرررعودي د ىنررراك الرررنم  انيرانررري د ىنررراك الرررنم  المررىررري د التونسررري د 
المصرري د ىنرراك الررنم  الليبري د الررنم  الجزائررري د الررنم  السروري د العراقرري د ىنرراك الررنم  

فل ل ددل  إبالمي  عالقر  خاهر  ىالرديذ  …د اخنددنيسي د النم  البالستاني           الترلي
   هر خاه  في ليفي   خبيدها للشريع  انبالمي  في بيابتها الداخلي  د ال ارجي .

د  جرردر انشررارة فرري اخخيررر إلرر  أن التفسررير االيررديولوجي لإلبررالم لررم ينحصررر فدرر  فرري 
الجوانررررا المتعلدرررر  ىتخبيدررررات انبررررالم فرررري الميرررراديذ انقتصررررادي  د انجتماعيرررر  د السيابرررري  

 ال ارجي   ىال  عداد إل   فسير العديدة نفسها مذ ترف الح ام.
خالفرات دينير  متعلدر  ىتفسرير ىعرد أ رروال فدخلإ ىعد اخن م  السيابي  انبالمي  فري 

العديدة انبالمي  د ىسبا ذل  عادت ظاىرة   فير المسلميذ لبعضهم البعد لمرا لانرإ فري 
 العصور اخدل  لإلبالم.

 ر  أي ش ل مذ العالقات الددلير  د أي قردر مرذ التضرامذ يم رذ أن يدروم ىريذ ددل ىينهرا  
وجي د التخبي  السيابري لعديرد ها الدينير  التري  مورل لل ىله التناقضات  ول التفسير انيديول

 ىويتها انقليمي ؟
 الم هر الواني لهالمي  الهوي  انبالمي  ي مذ في : 

 ثانيا : عدم دق  مفهومي "اخم  انبالمي " د "العالم انبالمي"
        خلرر  اخدىيررات السيابرري  انبررالمي  المعاهرررة بررواء لانررإ خخاىررا ربررميا هررادرا عررذ ددل  
أد من مررررات ددليرررر  أد لانررررإ ف رررررا بيابرررريا إبررررالميا علرررر  الجماعرررر  انبررررالمي  عبررررارة "اخمرررر  

                                                                                                                                   
" السرراى  Pouvoirsمررذ مجلرر  " 1;>0بررن   00لإلتررالو عررذ م تلررف ىررله اخنمررا  يراجرر  العرردد  -7

 انشارة إليها د ىو عدد خاص عذ اخن م  انبالمي .



 0111أفريل -، جانفي01عدد إنسانيات 

 

 45 

انبالمي " أ يانا د عبارة "العرالم انبرالمي" فري أ يران أخرر ، د العبار ران معرا غيرر داضررحتيذ            
 د غير دقيدتيذ في  حديد الهوي  السيابي  للجماع  انبالمي .

مررر  انبرررالمي " ال  عخررري معنررر  بيابررريا د ال إجتماعيرررا دقيدرررا، إنهرررا ال  خررراى   فعبرررارة  "اخ 
 " في الف ر السيابي الررىي.nationمفهوم اخم  "

اخم  فري الف رر السيابري انبرالمي لهرا عردة معراني د دالالت، د ىرلا التعردد فري المعراني           
عل  د دة المعن  لدد إبتعمل الدررآن د الدالالت يصعا أن يديم ىوي  خن ىله اخخيرة  دوم 

ال رررريم للمررر  أمررر  فررري عررردة معررراني د ابرررتعملها مف ررررد انبرررالم أمورررال الفرررارىي د المرررادردي               
. فعبررارة "اخمرر  انبررالمي " ال  عنرري ألوررر مررذ 8د البررردادي د إىررذ خلررددن فرري معرراني م تلفرر  

م تلفيذ فري لرل شريء إىترداء مرذ الرديذ   اشتراك مجموع  مذ الناس في ديذ دا د د قد ي ونوا
نفسرررو الرررلي يندسرررمون فيرررو إلررر  مرررلاىا دشررري  إلررر  اخرررتالف انتمررراءا هم الدوميررر  د الوتنيررر  د 
اختالف ددلهم د اختالف ىله اخخيرة في السيابات الداخلي  د ال ارجير   د فري االر باترات 

 الددلي .
"اخمرر  انبررالمي " فهرري ىررددرىا  د لرري  عبررارة "العررالم انبررالمي" ألوررر دضررو ا مررذ عبررارة

  فتدر إل  المعن  السيابي د االجتماعي المحدد.
فدررد  عنرري مجموعرر  الررددل انبررالمي  )مرر  ىدرراء الرمرروأل فرري  حديررد ىررله اخخيرررة( د قررد 
 تجادز معن  الددل لتعني لل الناس الليذ يعتندون انبرالم برواء شر لوا ددال إبرالمي  أد لرانوا 

 . 9ي ددل أخر  د مر بخون ىها بيابيا د إجتماعيا د ثدافيا د إقتصاديا أقليات أد جاليات ف
إن يعخي مذ عبار ي اخم  انبرالمي  د العرالم انبرالمي معنر   10لدد  ادل ىعد البا ويذ 

إنررو إذا لرران دجررود العررالم انبررالمي د مجتمرر  الررددل الررلي يترريلف منررو فرري  …محررددا فيدررول
خرالل التمابر  د الترراى  د التعراتف الرلي يجمر  شرمل  الوقإ الحاضر قد  حد  ىالفعل مرذ

المسرلميذ فررإن مسرا ات اخرأل  الترري يضررمها العرالم انبررالمي د مجتمر  الررددل انبررالمي  ال 
 مول ىالفعل لل المسا ات التي يعيش فيها المسلمون، د ما مذ ش  فري أن المسرلميذ الرليذ 

الررررذ ال يم ررذ أن نسرردخهم مررذ  يعيشررون فرري شرر ل أقليررات ضررمذ ددل لويرررة  فرري الشرررا د
                                                                                                                                   

ىيردت، الخبع  الوانير ، دار الخليعر ، ينراير  -مفهوم اخم  ىيذ الديذ د التاريي. -د. نصار، ناهف. -8
0<;1. 

 سرررتعمل للمررر  عرررالم فررري ىرررله الحالررر  لمرررا  سرررتعمل فررري ميررراديذ أخرررر  غيرررر بيابررري  فندول"عرررالم  -9
 الحيوان" "عالم النبات" "العالم الدردي".

نشرر منشري  -جررافير  العرالم انلهري. -الشامي، هالأل الديذ علري د عبرد المدصرود، زيرذ الرديذ. -10
 .8:ص. -المعارف ىانب ندري .
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الحساذ أد ان نستبعدىم ىيي  ال مذ اخ وال د ىم جزء ال يتجزأ مذ البناء لألمر  انبرالمي   
د لون اخرأل التي يعيشون فيها ليسرإ داخلر  فري  سراذ اخرأل التري  مورل العرالم انبرالمي 

ا اننتمراء د مرذ ثرم يجرا ال يعنري إبردا   دهرم فري االنتمراء لألمر   انبرالمي  د إعترزازىم ىهرل
أن ندبل ىمفهوم د  عريف للعالم انبالمي د أن ندبل ىمفهروم  د  عريرف مسرتدل لألمر ، د لري  

 غريا إن ي ون العالم انبالمي أضي  مذ أن يستوعا " اخم  انبالمي ".
انبررالمي  )مررا ىرري الددلرر   مجموعرر  الررددلنفهررم مررذ ىررلا الررنا أن العررالم انبررالمي ىررو 

مي ؟( د أن اخمرر  انبررالمي  ىرري مجمرروو المسررلميذ فرروا اخرأل إال أن ىررلا التعريررف ال انبررال
يحمرررل أي دقررر  علميررر  د ال يدررروم علررر  أي معيرررار دقيررر  د نلمررر  ىرررلا الرمررروأل ىوضررروح فررري 
ال خاىررات السيابرري  فهرري  سررتعمل عبررارات "اخمرر  انبررالمي " د "العررالم انبررالمي" د "الررددل 

حديد دقي ، أ يانا ى يفي  منفصل  د أ يانا مترادفر   د البريما عنردما انبالمي " جميعها ددن  
ي ون ال خاذ ذا مضرمون إيرديولوجي لمرا ىرو الشرين فري انعالنرات د البالغرات الصرادرة مرذ 

 المؤ مرات انبالمي .
د ىررررلا اخمررررر يجعررررل البا ررررع يتسرررراءل عررررذ المضررررمون الرررردقي  لهويرررر  العالقررررات الددليرررر  

   أقليمي  أد عالمي ؟ مذ ىم الفاعلون في ىله العالقات؟انبالمي  ىل ىي ىوي
 ما ىي الف رة الدائدة في الوقإ الحاضر لهله العالقات؟

 د ىل يصلأل الديذ د ده ليش ل ىله الف رة؟
د ىل يصلأل الديذ في العالقات الددلي  خداخر الدرن العشريذ نيجراد ىوير  لمجموعر  مرذ 

ي د ىعضها اآلخرر يررفد ىرلا الخراى  د يعلرذ عرذ إ جاىررو الددل ىعضها يعلذ عذ تاى  انبالم
 العلماني؟ 

د لل ىله اخبئل   تضرارذ  ولهرا اخجوىر  د ىرلل   بدر  الهوير  ىالمير  غيرر دقيدر  د غيرر 
داضح  د  بد  الف رة اخبابري  التري  وجرو العالقرات الددلير  انبرالمي  ذات مضراميذ م تلفر         

 لويرة ىيذ الددل انبالمي .د مصدر خالفات د  ناقضات  
 


