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عبد الغني منديب*

التد ّين والمظهر الخارجي
في الوسط الطالبي المغربي:
مقاربة سوسيولوجية
حملية
كان املظهر اخلارجي يف املجتمع املغريب حتى هناية القرن التاسع عرش ينتمي عمو ًما إىل ثقافة ّ
معينة .مع مطلع القرن العرشين انترشت
أو ناحية جغرافية أو فئة اجتامعية متارس مهنة أو حرفة ّ
تدرجييا
مظاهر التحديث مرتافقة مع دخول االستعامر األورويب ،وبدأ اللباس التقليدي يرتاجع
ًّ
ً
حامال معه ثقافة القت
إىل ثامنينيات القرن املايض ،حني برز اإلسالم السيايس وأخذ بالتصاعد
استحسانًا من رشحية متع ّلمة من املجتمع املغريب بذريعة مقاومة االستالب الذي يامرسه الغرب.
سوسيولوجية) تبحث يف مدى تأثري
هذا املنحى االسرتجاعي حيتاج إىل قراءة خاصة (مقاربة
ّ
والتنوع يف املظهر اخلارجي عىل أنامط السلوك العام للجامعات األهلية ،هبدف استكشاف
التعدد
ّ
والتدين.
تلك اآلليات ومدى صلتها بالثقافة
ّ

تسعى هذه الدراسة إىل استيضاح طبيعة العالقة التي تربط التدين باملظهر اخلارجي لدى الشباب
اجلامعي يف املجتمع املغريب .ولعل استعاملنا لفظة استيضاح ،يف قلب مجلتنا االفتتاحية ،ييش عىل نحو
ٍ
كاف بأننا انطلقنا يف صوغ السؤال اإلشكايل هلذا العمل اعتام ًدا عىل افرتاض عام مؤداه أن الطريقة التي يتمثل هبا
الناس عمو ًما معتقداهتم الدينية تساهم إىل حد كبري يف حتديد مظهرهم اخلارجي وتشكيله .بيد أن السؤال األكثر
دقة الذي هندف إىل اإلجابة عنه هو اآليت :هل تؤدي التمثالت الدينية للشباب املغريب ،وبشكل أكثر حتديدً ا
دورا مساعدً ا يف تشكيل مظهره اخلارجي؟
دورا حمد ًدا أم ً
جامعة حممد اخلامس  -أكدال يف الرباطً ،
من البدهيي أن املقاربة السوسيولوجية هلذا املوضوع ال تستقيم سوى باستحضار مجلة من التدقيقات
النظرية واملنهجية.

* أستاذ علم االجتامع واألنثروبولوجيا يف جامعة حممد اخلامس ،الرباط ،املغرب.
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تحديد مفاهيم الدراسة
من املعلوم لذوي االختصاص أن االشتغال السوسيولوجي عىل كل املواضيع املطروقة يتم باألساس عرب
استعامل مفاهيم نظرية تتجاوز التعابري املتداولة داخل احلس املشرتك ،أو أحيانًا حتافظ عىل األلفاظ نفسها،
ولكن بمعان جديدة وبدالالت مكثفة تقطع مع معاين املعرفة العامية .وترسي هذه احلالة األخرية عىل املفهوم
املركزي الذي نستعمله داخل هذه الدراسة ،ونقصد به مفهوم التدين ()Religiosity؛ .إذ إن املعنى املعتمد
هنا هلذا املفهوم خيتلف جذر ًيا عن املعنى البسيط املتداول الذي حييل عىل االلتزام بتطبيق التعاليم الدينية والتقيد
بأحكامها ،فالتدين هو باألساس الكيفية التي يعيش هبا الناس معتقداهتم الدينية يف حياهتم اليومية((( .وتتجىل
أمهية هذا املفهوم يف عاملني :كونه يسمح بتجاوز املنظور التبسيطي و االختزايل ملعنى التدين يف احلس املشرتك؛
هذا املنظور الذي يقسم الناس إىل فئتني :متدينني وغري متدينني ،أي إىل أناس يلفهم الدين ويلتفون حوله
 ،وإىل أناس آخرين بعيدين عن املعتقدات الدينية واملامرسات املرتبطة هبا ،بحيث ال تقوم هذه األخرية بأي
دور يف حياهتم .والواقع أن هذا املعنى التبسيطي واالختزايل ال حيتوي عىل أية قيمة إجرائية ،إذ إن الواقع
السوسيولوجي يكشف بوضوح عن وجود أشكال خمتلفة ومتعددة للكيفية التي يتمثل هبا األفراد معتقداهتم
صفحا هنا عن االجتهادات التنظريية التي حاولت بلورة مؤرشات لقياس
وممارساهتم الدينية .ونرضب
ً
(((
أساسا إىل عدم
درجة التدين من طريق تقسيمه إىل جمموعة من األبعاد  .وإعراضنا عن هذه النظريات يرجع
ً
وقانونيا
سياسيا
موقعا
قابلية تطبيقها داخل املجتمعات غري الغربية التي يأخذ فيها االعتقاد واملامرسة الدينيان
ً
ً
ً
واجتامعيا ،خمتل ًفا كل االختالف عماّ هو عليه احلال داخل املجتمعات الغربية ،وبعض املجتمعات األخرى التي
ً
تسري عىل درهبا ،كاليابان والصني ،عىل سبيل املثال ال احلرص.
يسمح مفهوم التدين املعتمد يف هذه الدراسة بدراسة األبعاد التطبيقية للمعتقدات الدينية واملامرسات املرتبطة
هبا من دون اخلوض بالرضورة يف أسسها التيولوجية.

أما مفهوم املظهر اخلارجي( ،)Apparence Extérieureفنقصد به كل التمظهـرات املرتبطة بالشكل
اخلارجي لألفراد التي تنطوي عىل دالالت سميولوجية قابلة للتأويل؛ إذ يتجاوز هذا املفهوم معنى املظهر
اجلسدي ( )Apparence physiqueالذي يقف عند معامل اجلسد من طول وحجم ولون برشة،(((...
فاملظهر اخلارجي بالنسبة إلينا يمتد ليشمل الطريقة اإلرادية التي جيسد هبا اجلسد نفسه ،بام يرتديه من مالبس
ويضعه من حيل وما إىل ذلك((( ،بمعنى الطريقة التي يريد هذا اجلسد أن يقدم هبا ذاته لآلخرين ،عىل حد تعبري
غوفامن((( .وعليه ،فإنه من الناحية اإلجرائية لن نقف فقط عند الزي واللباس ،بام يكشفه أو خيفيه هذا األخري
 1أنظر هبذا الصدد :عبد الغني منديب ،الدين واملجتمع :دراسة سوسيولوجية للتدين باملغرب (الدار البيضاء :أفريقيا الرشق،)2006 ،
ص .7
وه ْنت وهوج وغريهم .أنظر
 2انترش هذا النوع من الدراسات خالل سنوات الستينيات والسبعينيات من القرن املايض ،كأعامل كينغ َ
هبذا الصددGunnar Gronblom, Dimensions of Religiosity: The Operationalization and Measurement of Religiosity with :

Special Regard to the Problem of Dimensionality (Turku Finland: Abo akademi, 1984).
3 Michel Bozon, «Apparence physique et choix du conjoint,» dans: La Nuptialité: Evolution récente en France et dans
les pays développés: Actes du IXe Colloque national de démographie, Paris, 3, 4 et 5 décembre 1991, éd. par Thérèse
Hibert et Louis Roussel, congrès et colloques; 7 (Paris: Institut national d’études démographiques; Presses universitaires
de France, 1991), p. 92.
»4 Marie-Thérèse Duflos-Priot, «Paraître et vouloir paraître: La Communication intentionnelle par l’apparence,
Ethnologie française, vol. 6, nos. 3et 4: Languages et images du corps (1976), p. 249.
 5أنظر هبذا الصدد.Erving Goffman, The Presentation of Self in Everyday Life (Woodstock, NY: Overlook Press, 1959) :
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من معامل اجلسد ،وإنام ً
أيضا ما يرتبط بالوجه ،كاستعامل املاكياج لدى النساء ،وحالقة شعر الوجه أو االحتفاظ
به عند الرجال.
إن اهلدف من حتديد هذين املفهومني الرئيسني باملعنيني املذكورين أعاله هو سعينا للوصول إىل نتائج أبعد ما
تكون عن أحكام القيمة ،وأقرب ما تكون إىل أحكام الواقعة.

أما يف ما يتصل بالوسط الطاليب ،فإننا سنقترص ،لرضورة قاهرة ،عىل جامعة حممد اخلامس – أكدال يف الرباط،
وباألخص كلياهتا الثالث الكربى وهي :اآلداب والعلوم اإلنسانية  ،احلقوق واالقتصاد ،والعلوم ،وكلها
تعمل وفق نظام االستقطاب املفتوح (((.

المنهجية الم َّتبعة
بالنظر إىل طبيعة املوضوع املطروق ،وكيفية استشكالنا هلذا البحث – التي تشري بام يكفي من الوضوح إىل رغبتنا
يف رصد معطيات كيفية جتمع بني العمق والدقة واملصداقية  ،اعتام ًدا عىل ترصحيات املبحوثني واملبحوثات من
جهة ،واعتام ًدا عىل هيئتهم ومظهرهم اخلارجي  ،وكل الصيغ غري اللفظية ،اإلرادية و غري اإلرادية ،التي تصدر
عن املبحوثني أثناء إجراء املقابالت اجلامعية من جهة ثانية ((( – جلأنا إىل استعامل تقنيتني مها املجموعة البؤرية
( )Focus Groupواملالحظة (.)Observation
المجموعة البؤرية

بام أن املجموعة البؤرية ،كتقنية جلمع املعطيات امليدانية من مصادرها البرشية ،باتت معروفة ومتداولة لدى
ذوي االختصاص منذ منتصف تسعينيات القرن املايض ،فإننا بدل أن نقف عند تعريفها أو حتديد خصائصها(((،
سوف نربر ،باملعنى الربهاين وليس الذرائعي للكلمة ،دواعي استخدامنا هلذه التقنية ،وهو ما سوف نوجز فيه
القول عىل النحو التايل:
تسمح هذه التقنية بتحصيل كل الدالالت واملعاين املحمولة يف أقوال الطلبة املبحوثني وأفعاهلم ،ذلك أن
ما نتوخاه هنا هو النفاذ إىل عمق متثالت هذا الشباب اجلامعي ودوافعه ومواقفه ،وليس قياس االجتاهات
وتكميمها يف شكل جداول إحصائية ومتواليات رقمية.
تتيح هذه التقنية إىل حد كبري ،بناء ،أو بشكل أدق ،إعادة بناء وضعية تواصلية تنقل ما يعتمل من مشاعر وما
يدور من أفكار يف أفئدة هذه العينة من الشباب املغريب وأذهاهنا .وتوفر ،كمقابلة مجاعية ،إمكانية بسط قضايا

 6توجد بمدينة الرباط جامعتان عموميتان اثنتان ومها جامعة حممد اخلامس  -أكدال وجامعة حممد اخلامس  -السوييس .و إذا كنا قد
اخرتنا األوىل كنموذج هلذه الدراسة ،فألهنا تضم أهم ثالث كليات من حيث العدد ومن حيث نظام االستقطاب املفتوح الذي يسمح
لكافة الطلبة بالولوج إىل هذه املؤسسات اجلامعية من دون متييز عىل أساس اجتامعي أو تفوق درايس.
 7ونقصد هبذه التعابري :طأطأة الرأس  ،مصمصة الشفاه ،تقطيب اجلبني أو احلاجبني ،امحرار الوجه ،ملعان العينني. ....
 8تقوم املجموعة البؤرية كتقنية جلمع املعطيات عىل أسا س رجع الصدى ( ،)Feed-backالذي يتم بناؤه يف إطار عملية تواصلية
تفاعلية .وتعد هذه التقنية بمثابة «مظلة واسعة » أو «خيمة كبرية » يتم حتت سقفها التأثري املتبادل فيام بني أعضاء املجموعة  ،بام يتضمنه
من رصاعات وجتاذبات ومواجهات ومقارعات واسرتاتيجيات إقناع .أنظرDavid L. Morgan, Focus Groups as Qualitative :
Research, Qualitative Research Methods; v. 16 (Thousand Oaks: Sage Publications, 1979).
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متعددة ومتداخلة للنقاش ،كذلك رصد خمتلف وجهات النظر؛ إذ إن ردود املبحوثني ال تتحدد فقط بام يثريه
املنشط من أسئلة  ،وإنام ً
أيضا بردود باقي املشاركني ومواقفهم داخل املجموعة ،وهذا ما ال تتيحه باقي التقنيات
األخرى ،كاالستامرة أو املقابلة الفردية.
المالحظة

جلأنا إىل تقنية املالحظة لسببني:
ً
أوال ،ألهنا هي التي أوحت لنا بالقيام هبذه الدراسة ،إذ إن املالحظة ،شبه العفوية ،التي كنا نامرسها منذ اثنتي
عرشة سنة خلت((( ،هي التي سمحت لنا برصد ،ضمن آالف الطلبة الذين جلسوا أمامنا داخل حجرات
الدرس ،سواء عىل مستوى اإلجازة أو ما بعدها ،التغري يف املظهر اخلارجي الذي اعرتى البعض منهم ،كوضع
احلجاب أو إزالته بالنسبة إىل اإلناث ،أو إطالق اللحى أو حلقها بالنسبة إىل الذكور عىل سبيل املثال ال احلرص.
ثانيا :ألن تقنية املالحظة سوف متكننا من التقاط كل التفاصيل والدقائق التي ال تستطيع املجموعة البؤرية أن
ً
تصل إليها ،كمقابلة تركز بطبيعتها عىل أقوال املبحوثني ال أفعاهلم.

عينة البحث
ّ
عينة البحث ضمن طلبة ثالث كليات ذات استقطاب مفتوح وهي :اآلداب والعلوم اإلنسانية،
تم اختيار ّ
العلوم ،واحلقوق واالقتصاد .وقد راعينا يف اختيار املشاركني التمثيلية املتساوية بني اإلناث و الذكور ،وبني من
يوحي مظهرهم اخلارجي بقرهبم من املعتقدات الدينية أو ببعدهم عنها ،و إن كان سيثبت لنا يف ما بعد أن هذا
املعيار غري دقيق باملرة .وقد تم تنظيم ست جمموعات بؤرية موزعة عىل الشكل التايل:
املجموعة األوىل :كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،خمتلطة من ناحية اجلنس والتخصصات املعرفية (علم اجتامع،
علم نفس ،فلسفة ،تاريخ ،لغات ،جغرافية ،)....الفئة العمرية  25 – 20عا ًما.
املجموعـة الثانيـة :كليـة اآلداب والعلـوم اإلنسانيـة ،خمتلطة من ناحية التخصصات ،إناث ،الفئة العمرية
 28 – 20عا ًما.

املجموعـة الثـالثـة :كليـة اآلداب والعـلوم اإلنسانيـة ،خمتلطة من ناحية التخصصات ،ذكور الفئة العمرية
 26 – 20عا ًما.
املجموعة الرابعة :كلية احلقوق واالقتصاد ،خمتلطة من ناحية اجلنس والتخصصات (قانون خاص ،قانون عام،
اقتصاد )...الفئة العمرية  30 – 20عا ًما.

املجموعة اخلامسة :كلية العلوم ،خمتلطة من ناحية اجلنس والتخصصات (علوم احلياة واألرض ،الرياضيات،
الفيزياء والكيمياء )....الفئة العمرية  30 – 20عا ًما.
 9تاريخ التحاقنا بجامعة حممد اخلامس – اكدال ،كأستاذ لعلمي االجتامع واإلناسة.
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املجموعة السادسة :خمتلطة بني الكليات الثالث ،الفئة العمرية  30 – 20عا ًما(.((1

َ
ويذكر هنا أن نتائج هذا البحث ختص بالدرجة األوىل عينة من الشباب املغريب ،وبالتايل فإن هذه الدراسة ال
تدعي اإلحاطة والشمول يف ما يتصل هبذا املوضوع عند عموم الشباب املغريب ،إذ إن فئات متعددة سوف تظل
خارجة عن نطاق هذا العمل.

المظهر الخارجي في المجتمع المغربي بين الوظيفة والداللة
يعد املظهر اخلارجي باملعنى املحدد أعاله ،ليس فقط مكونًا من املكونات الرئيسة للهوية االجتامعية ،بل ً
أيضا
أحد جتسداهتا ومتظهراهتا األكثر بروزً ا؛ فاملظهر اخلارجي ،بام يتضمنه من هيئة وهندام ،ال ينطوي فقط عىل ُبعد
وظيفي ،يتمثل يف االحتامء من تغريات الطبيعة وتقلبات املناخ ،وإنام يتضمن ً
ودالليا .فهو هبذا
أيضا بعدً ا رمز ًيا
ً
املعنى جزء من النسق الرمزي الذي ينتجه ويستهلكه كل جمتمع من املجتمعات البرشية ،هذا النسق من الرموز
الذي ينظم العالقات التمثيلية املجردة بلغة الصور الواقعية(.((1

وكان املظهر اخلارجي يف املجتمع املغريب ،حتى حدود هناية القرن التاسع عرش ،بام يتضمنه من لباس  ،بأشكاله
و ألوانه املختلفة ،وزينة وحيل وحقائب ،وحتى أسلحة يف بعض احلاالت ،حييل عىل انتامء إىل ثقافة حملية أو
جهة جغرافية معينة ،وإىل انتامء إىل فئة اجتامعية أو مهنية أو وضعية زواجية باألخص عند اإلناث ،إىل درجة
أن املظهر اخلارجي كان يعد معها بمثابة «بطاقة هوية حقيقية»( .((1بيد أنه مع بداية القرن العرشين ،أي مع
دخول االستعامر ،وانتشار مظاهر التحديث ،كوسائل التنقل واالتصال العرصية ،بدأ املظهر اخلارجي عىل
النمط األورويب االنتشار ،وباألخص عىل مستوى الوسط احلرضي ،حيث بدأ التخيل عن حالقة شعر الرأس
عند الرجال واالستعاضة عن العاممة بالطربوش الرتكي أو بأشكال من الطواقي ،أو كشف شعر الرأس
يسمى باللغة املحلية « الفريزي» .أما عند النساء ،فإن «احلايك» أو
وحالقته عىل الشكل األورويب ،وهو ما كان ّ
«امللحاف» – وهي قطعة واحدة من الثوب تلف هبا املرأة جسدها ،عندما تكون خارج املجال اخلاص ،أو تقابل
ً
انتشارا ،ثم بدأت االستعاضة عن هذا الشكل من
رجاال من غري املحارم – كان هو شكل اللباس األكثر
فيه
ً
تدرجييا لفائدة اجللباب واللباس األورويب .وبتعبري آخر ،فإن مظهر املرأة اخلارجي بدأ ينتقل بفعل هذه
اللباس
ً
الدينامية من التصنيف اجلنيس إىل التصنيف الفردي والشخيص .إذ إن اللباس التقليدي – الذي كان خيفي كل
معامل اجلسد سوى العينني ،وأحيانًا عني واحدة فقط – حييل عىل معنى عام وهو جسد أنثوي من دون مالمح
خاصة ،يف حني أن اللباس التقليدي املعدل واملعرصن وكذلك اللباس األورويب ،نقال هذا اجلسد األنثوي
واملميزة هلذا اجلسد عن األجساد
املميزة
ِّ
بالتدريج نحو معنى خاص من خالل الكشف عن املالمح الفردية َّ
األخرى ،ليس فقط من ناحية اجلنس اآلخر (الرجال) وإنام داخل اجلنس (النساء) نفسه.
ويمكن التمييز عمو ًما بني ثالث خصائص أساسية طبعت هذه املرحلة من التغري :الطابع التدرجيي ،ضعف
املقاومة االجتامعية ،التأطري السيايس والديني هلذا التغري.

ً
ً
وتنفيذا مليثاق العمل
حفاظا عىل رسية هوياهتم،
 10جلأنا يف بعض احلاالت إىل تغيري أسامء الطلبة املشاركني يف املجموعات البؤرية
املشرتك بيننا وبينهم.

11 Claude Lévi-Strauss, Le Totémisme aujourd’hui (Paris: Plan, 1962), p. 59.

 12إدريس بنسعيد ،الشباب واحلجاب يف املغرب :دراسة سوسيولوجية (الرباط :منشورات اجلمعية الديمقراطية لنساء املغرب،
 ،)2007ص .15
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وهذا بيانه :

إن ما طبع هذه التغريات عىل مستوى املظهر اخلارجي يف املغرب هو التدرج ،فهذه السريورة بدأت مع دخول
االستعامر ،ولكنها مل تقف مع خروجه ،بل وجدت هلا صدى داخل املجتمع وامتدت يف شكل تصاعدي حتى
وخصوصا
منتصف الثامنينيات من القرن العرشين .كام أن مقاومة هذا التغري من لدن بعض القوى املحافظة،
ً
ودينيا،
سياسيا
مؤطرا
بالنسبة إىل اإلناث ظلت حمدودة وغري ذات فعالية .باإلضافة إىل أن هذا التغري كان
ً
ً
ً
(((1
حيث تب ّنت كل من املؤسسة امللكية وكذلك احلركة الوطنية هذا املنحى ودافعت عنه  .بيد أنه مع ثامنينيات
رجة جراء بروز اإلسالم السيايس الذي ارتبط عىل مستوى السياق
القرن املايض عرف هذا املنحى التصاعدي ّ
اإلقليمي بالثورة اإليرانية التي فرضت عىل املجتمع التقيد هبيئة حمددة سميت إسالمية .إذ القى هذا املنحى
االسرتجاعي من طرف احلركة اإلسالميية املغربية قبو ً
ال واستحسانًا ،حيث بدأ ُينظر ،لدى رشحية متعلمة من
املجتمع املغريب ،إىل اللباس العرصي «كمظهر من مظاهر االستالب الثقايف أمام الغرب وقيمه وثقافته»(.((1
والواقع أن هذا املنحى االسرتجاعي ذا النزوع املحافظ مل يفلح يف اكتساح املجتمع عمو ًما وال الوسط الطاليب
خصوصا ،وهو ما هيمنا نحن هنا ،إذ عمل فقط عىل خلق تعددية وتنوع عىل مستوى املظهر اخلارجي.
املغريب
ً
ويبدو هذا الوسط اليوم للمالحظ اخلارجي بمثابة نموذج كوزمبولويت مصغَّ ر يتضمن كل أنامط املظهر اخلارجي
املوجودة ،ليس فقط عىل مستوى العامل العريب واإلسالمي ،وإنام عىل مستوى العامل ككل.

كيف يتمثل الشباب اجلامعي يف املغرب اإليامن الديني؟

خصصنا املحور األول من دليل املجموعة البؤرية ملسألة اإليامن الديني بشكل عام ،و االعتقاد يف اإلسالم
بشكل خاص ،وكان السؤاالن الرئيسيان يف هذا املحور مها :ما معنى أ ن يكون املرء مؤم ًنا؟ وما معنى أن يكون
املرء مسلماً ؟ وبعد تفريغ التسجيالت تبني لنا ما ييل:

خصوصا؛ فاألجوبة التي
إن معظم املبحوثني ال يقيمون أي فروق بني اإليامن الديني عمو ًما واإليامن باإلسالم
ً
تقريبا التي جاءت ر ًدا عىل السؤال الثاين« :اإليامن معناه أن تؤمن باهلل
وردت عىل السؤال األول هي نفسها
ً
ورسله واليوم اآلخر ،وأن تؤمن بالقدر خريه ورشه» (سهام 25 ،سنة ،طالبة علوم اقتصادية)؛ «أن تكون مؤم ًنا
معناه أن تؤمن بوجود اهلل وأن تؤمن بالوحي ،وأن تؤمن بيوم البعث ،وأن تؤمن بمحمد (ص)» (عيل 23 ،سنة،
طالب علوم فيزيائية).

بغض النظر عن السن أو التخصص الدرايس ،باستثناء
وجاء معظم األجوبة عىل هذه الشاكلة عند الطلبةّ ،
شخصيا ال
ثالث حاالت خرجت عن هذه القاعدة« :اإليامن الديني وهم ،ويشء ال يصدقه العقل ،وأنا
ً
شخصيا لست مؤم ًنا ،واإليامن بالنسبة إيل جمرد
أومن هبذه األشياء» (حسن 26 ،سنة ،طالب تاريخ)؛ «أنا
ً
خرافات ال أساس هلا من الصحة ،وال أعرف كيف يشعر الناس اآلخرون بإيامهنم» (كوثر 23 ،سنة ،طالبة
علم اجتامع)؛ «ال أعرف ما معنى أن يكون املرء مؤم ًنا ،ألنني لست كذلك» (رشيد 23 ،سنة ،طالب علم
اجتامع).
 13من املعلوم لدى العارفني بتاريخ املغرب أن امللك الراحل حممد اخلامس أعلن عىل املأل إحلاق بناته باملدارس العرصية وإظهارهن يف
املناسبات العمومية عىل هيئة عرصية (أوروبية ) .وقد تلقت النخبة السياسية و الدينية (احلركة الوطنية) هذا احلدث بكثري من الرتحاب
واعتربته رسالة سياسية ودينية قوية حاكت عىل منواهلا.
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المحور :تغيّر أنماط التديُّن في الوطن العربي
التديّن والمظهر الخارجي في الوسط الطالبي المغربي :مقاربة سوسيولوجية

وبدت هذه احلاالت شاذة وحمدودة ،ومل تُثر أي جدل أو نقاش وسط املجموعات التي ظهرت فيها ،سوى بعض
االستغراب أو املفاجأة التي بدت عىل مالمح بعض عنارص املجموعة.

وبالرجوع إىل اجلواب النمطي عن معنى اإليامن واإليامن باإلسالم ،نجد أنه جواب حم َّنط وجاهز وتبدو معامل
املقرر الدرايس بادية عليه ،ال جلهة شكله وال جلهة مضمونه ،فهو بعيد عن اجلواب املفكر فيه أو الشخيص.
فالطلبة عندما ُطرح عليهم السؤال بحثوا يف دواخلهم عن جواب عنه ،فلم جيدوا سوى هذا اجلواب النمطي
الذي خضع للمحددات الرسمية التي تتحكم عادة يف إنتاج املعارف وبناء اآلراء واملواقف .ذالك أن املقررات
الدراسية يف املغرب عندما تل ِّقن فكرة االعتقاد الديني للناشئة ،فإهنا تلغي التقاليد الدينية األخرى ،وحترص
وإما يتم
الدين يف اإلسالم باعتباره الدين احلق والصحيح دون غريه من الديانات  ،التي إما يتم جتاهلها مطلقًاّ ،
وصمها كدين حمرف أو خاطئ أو مضلل.
أي مظهر ألي تد ّين؟

مل يربط أي من الطلبة املبحوثني يف أي من املجموعات الست ،بأي شكل من األشكال ،فكرة اإليامن الديني
أو االنتامء إىل الديانة اإلسالمية برضورة التقيد هبيئة أو زي معينني .وقد حاولنا من خالل األسئلة املدعمة
لسؤايل املحور األول املركزيني املذكورين أعاله إثارة هذه املسألة ،بيد أن األجوبة كلها ،سواء من لدن الطالبات
املحجبات و الطلبة امللتحني ،أو من طرف الطالبات غري املحجبات و الطلبة احلليقي الذقون ،مل ترش إىل أي
نوع من االرتباط بني اإليامن الديني واملظهر اخلارجي .واعتقدنا يف البداية أن هذه املسألة رسعان ما سوف
تتبدل عندما ننتقل بأسئلتنا إىل عمق املوضوع ،إلاّ أننا أدركنا يف ما بعد أن مسألة املظهر اخلارجي ال ترتبط
كبريا من
لدى الشباب اجلامعي بشكل أو درجة من اإليامن الديني .بل عىل العكس من ذلك متا ًما ،إذ إن عد ًدا ً
الفتيات املحجبات( ((1طرحن مسألة وضع وشاح الرأس من عدم وضعه ،كاختيار فردي وليس كرضورة دينية:

شخصيا ارتديته منذ
«أنا أرى أن مسألة وضع احلجاب هي مسألة شخصية ،وتدخل يف نطاق احلرية الفردية ،فأنا
ً
أن كان عمري ست عرشة سنة ،وال أتصور أنني سوف أختىل عنه يو ًما ما ،لقد أصبح جز ًءا مني ومن شخصيتي،
ولكنني ال أرى أنه رضوري» (أمل 24 ،سنة ،طالبة حقوق)؛ «أنا أعتقد أن اإلنسان حر يف أن يرتدي ما يشاء من
ً
خادشا للحياء أو مبالغً ا فيه» (هاجر 22 ،سنة ،طالبة علوم أحياء).
اللباس ،أن ال يكون هذا اللباس
كام أن معظم الطالبات غري املتحجبات مل ينتقدن احلجاب أو يستهجنه أو يتحدثن عنه من منطلق احتجاجي أو
حتى حجاجي ،بمعنى أهنن مل حياولن الدفاع عن مسألة عدم ارتداء احلجاب كاختيار صائب يف مقابل اختيار
غري صائب« :مل يسبق يل أن ارتديت احلجاب يف حيايت ،وال أعتقد أنني سوف أرتديه يو ًما ما ،ألنني ال أقدر
عليه ،مع أن اثنتني من أخوايت ترتديانه ،وال يطرح يل هذا أي مشاكل» (نورة 26 ،سنة ،طالبة علم نفس)؛ «أنا
سبب يل حساسية عىل مستوى العنق ،وحتى من
ارتديت احلجاب قبل بضع سنوات ،لكنني ختليت عنه ألنه َّ
دون حجاب أعتقد أن لبايس حمرتم ومظهري اخلارجي معقول» (سناء 22 ،سنة ،طالبة علم اجتامع).
والواقع أن مشاهدتنا امليدانية ،سواء يف شكلها العام أو اخلاص ،تؤكد هذه النتيجة وتدعمها؛ إذ يبدو أن ارتداء

 15من املعلوم أن لفظة حجاب ال حتيل يف الواقع عىل زي واحد وموحد ،بل عىل أشكال متعددة ترتاوح بني الزي الذي يغطي كامل
اجلسد ،بام يف ذلك دائرة الوجه وراحة اليدين ،واالقتصار عىل وشاح الرأس مع ارتداء كل املالبس العرصية ،كرسوال اجلينز ،أو التنورة
الطويلة .وعليه ،فإن القاسم املشرتك بني هذه األشكال من احلجاب ،كالربقع واخلامر والنقاب والتشادور هو بالنسبة إلينا غطاء للرأس.
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حاجزا أمام ربط عالقات صداقة وتعاون بني الطالبات اللوايت يرتدينه أو
احلجاب وعدم ارتدائه ال يشكالن
ً
ال يرتدينه ،كام أن متوضع الطالبات داخل حجرات الدراسة أو أفنية الكليات أو يف الشارع العام ال يشتغل
حرص ًيا وفق مظهر خارجي أو زي موحد؛ إذ ُيعترب الالجتانس و التنوع هبذا اخلصوص بمثابة الطابع األكثر
وانتشارا.
ذيوعا
ً
ً

أما عىل مستوى الذكور ،وعىل الرغم من أن االجتاه الغالب يسري نحو مسألة االختيار الشخيص واحلرية الفردية،
خصوصا اجتاه اللباس العرصي النسوي األكثر كش ًفا
فإننا الحظنا مع ذلك وجود نربة خمتلفة متيل نحو احلدة،
ً
ملفاتن اجلسد األنثوي .بيد أن وقوفنا املعمق عند هذه املواقف أثبت لنا أن هذا التحفظ الذي أبداه الذكور حيال
احلرية املطلقة للمظهر اخلارجي للجسد األنثوي ،ال يرتبط بتمثالت دينية «إسالمية» بقدر ما يعكس نظرة
الشباب املغريب إىل األنثى كجسد يتحرك يف املجال العام باعتباره ً
جماال ذكور ًيا بامتياز( .((1فحتى بعض الطلبة
الذين رصحوا بأهنم ملحدون ،عىل ق ّلتهم ،مل يتلكأوا يف إبداء حتفظهم عن بعض أنواع املظاهر اخلارجية التي
تكون فيها مفاتن اجلسد األنثوي بادية للعيان« :أنا أرى أن املرأة حرة يف ارتداء ما يناسبها من املالبس ،ولكن
شخصيا أعتقد أنه ليس من الرضوري
هناك حدو ًدا ال يمكن جتاوزها» (حسن 26 ،سنة ،طالب تاريخ)؛ «أنا
ً
بالنسبة إىل الفتاة أن تكشف عن صدرها أو ردفيها لكي تكون حرة» (رشيد 23 ،سنة ،طالب علم اجتامع).

من الواضح جدً ا أن ارتداء احلجاب يف املجتمع املغريب خيتلف جذر ًيا عن املعنى الذي حيمله يف املجتمع الفرنيس؛
إذ ُينظر إليه فيه كتعبري عن هوية [انتامء ثقايف] ،باملعنى األنثربولوجي للكلمة .هذا التعبري الذي رأى فيه البعض
مسا باملبادئ العلامنية هلذا املجتمع( .((1كام أن ارتداء احلجاب داخل املجتمع املغريب ال حييل بالرضورة عىل أي
ًّ
نمط سلوكي معينّ ؛ فقد رصح لنا عدد من الطلبة ،أعضاء املجموعات البؤرية ،بأن ارتداء احلجاب ال يمنع
بالرضورة الفتيات من ربط عالقات صداقة مع الذكور ،وأن عدم ارتدائه ال يعني بالرضورة قبول هذه املسألة.
رمزا لتبعية
كام أن احلجاب يف املغرب يظل يف منأى عن ذلك التأويل الغريب الذي يرى فيه ،ضمن ما يرىً ،
املرأة للرجل(.((1
والواقع أنه ال يمكننا هنا ألاّ نشري إىل املوقف الرسمي للدولة يف املغرب إزاء املظهر اخلارجي؛ إذ كام سبقت
معا بعدم
اإلشارة إىل ذلك ،يتبنى املغرب يف هذا الباب سياسة احلرية واالنفتاح التي تسمح للنساء والرجال ً
معينة ،عىل عكس السياسات املتبعة يف بلدان إسالمية أخرى(((1؛ إذ ال يوجد أي نص قانوين يمنع
التقيد هبيئة ّ
ارتداء زي معينّ داخل املؤسسات العمومية كام هو الشأن يف فرنسا( .((2وعليه ،توجد داخل املجتمع الطاليب،
واملجتمع املغريب ككل ،بدرجات متفاوتة ،كل أشكال اللباس النسوي الكاشف وغري الكاشف (حجاب،
نقاب ،برقع ،تشادور) ،واليشء نفسه يرسي عىل اللباس عند الرجال.
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17 Florence Rochefort, «Foulard, genre et laïcité en 1989,» Vingtième siècle: Revue d’histoire, no. 75 (2002), p. 146.
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البلدان اإلسالمية يطبعها االختالف والتاميز الذي يصل يف بعض احلاالت إىل حد التنافر .انظر بخصوص هذه الفكرة األخريةDale :

F. Eickelman and James Piscatori, Muslim Politics, Princeton Studies in Muslim Politics (Princeton, NJ: Princeton
University Press, 1996).
 20صوتت الغرفة الثانية للربملان الفرنيس ( )SENATيوم الثالثاء  14أيلول /سبتمرب  2010عىل مرشوع قانون يمنع ارتداء احلجاب

يف املجال العام ،ويفرض هذا القانون عىل من ختالفه غرامة مالية قدرها  150أورو.
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المظهر الخارجي بين اإليمان الديني والتكاليف الشرعية

طقسا مالز ًما لإليامن الديني ،فكل املغاربة [املسلمني]( ((2الذين احتفظوا بإيامهنم
تُعترب شعرية الصيام يف املغرب ً
الديني الذي ورثوه عن آبائهم ،حيرصون عىل صيام شهر رمضان حتى يف احلاالت التي جيوز هلم فيها عدم
الصيام( .((2وهذا ما ثبته بحثنا امليداين ،فباستثناء الطلبة الذين أعلنوا عدم إيامهنم ،أكد الباقون ،وهم الغالبية
بغض النظر عن مظهرهم اخلارجي .بيد أن األمر اختلف متا ًما
الساحقة ،ممارستهم هذا الطقس الديني،
ّ
عندما انتقلنا إىل السؤال عن الصالة ،إذ كشفت أجوبة خمتلف املجموعات عن وجود ثالث فئات :مواظبني،
ومنقطعني ،وتاركني (مل يسبق هلم الصالة قط)(.((2
يبدو للمستمع إىل التسجيالت ،أول وهلة ،أن املواظبني عىل الصالة هم بالرضورة ،وربام بشكل حرصي ،ذوو
املظهر اخلارجي الذي يوحي باالقرتاب من اإلسالم (حجاب بالنسبة إىل اإلناث ،حلى بالنسبة إىل الذكور)،
وأن املنقطعني عن الصالة والتاركني هلا هم غري ذلك .بيد أن األمر مل يكن عىل هذا النحو ،إذ إن عد ًدا من
الطلبة احلليقي الذقون والطالبات غري املتحجبات يواظبون عىل الصالة ،يف حني أن بعض الطالبات املتحجبات
وضعن أنفسهن ضمن فئة املنقطعات .وعليه غدت هذه املعطيات امليدانية غاية يف التعقيد ،إذ كيف يمكن أن
نفرس ،من منظور سوسيولوجي ،وجود فتيات متحجبات غري مواظبات عىل ممارسة الصالة ،بمعنى يصلني فرتة
وينقطعن أخرى ،ووجود فتيات غري متحجبات (بشعر مكشوف ،وماكياج ولباس عرصي كاشف) مواظبات
عىل ممارسة الصالة؟
مليا عند هذه املعطيات التي تبدو ألول وهلة مفارقة ،أدركنا أهنا ليست كذلك إال عىل
والواقع أنه عندما وقفنا ًّ
الذين يفرتضون وجود صلة بني التقيد بأحكام الرشيعة ومظهر خارجي معني .ذلك أن القراءة السوسيولوجية
تستدعي تغيري زوايا النظر ،والتخيل عن األحكام غري املعللة التي ينتجها احلس املشرتك واإلعراض عن
التعميامت املخلة باملنطق العلمي(.((2

وعليه ،فعندما ختلصنا من أرس الفكرة التي جتعل من احلجاب عند اإلناث ،وإطالق اللحى عند الذكور ،رموزً ا
دينية داخل املجتمع املغريب الذي يعترب اإلسالم فيه ،ليس فقط دين الدولة  ،وإنام تستمد السلطة السياسية العليا
املستغرق هلذا الوضع الذي يبدو مفار ًقا من منظور احلس
هلذه األخرية مرشوعيتها منه( ، ((2أمكننا إدراك املعنى
َ
املشرتك .فإذا كان ارتداء احلجاب عند النساء يف املجتمعات الغربية يأخذ هذا املعنى( ،((2فإن األمر خيتلف
داخل املجتمع املغريب .وقد أتاح لنا هذا القلب االفرتايض عىل النحو الـ«فان غوغي»( ((2الوقوف عىل مسألتني
 21من املعلوم أن يف املغرب أقلية هيودية مندجمة داخل املجتمع املغريب ذي الغالبية املسلمة.
 22نقصد بذلك املرىض وكبار السن والنساء اللوايت هلن أعذار رشعية ،وأحيانًا حتى األطفال غري البالغني .وملعرفة املعنى الذي ينطوي
عليه هذا السلوك ،انظر :منديب ،ص .138
 23يشار هنا إىل أننا ال نستعمل تعبري تاركي الصالة بحمولته الدينية اإلسالمية ،وإنام بمعنى وصفي ال أقل وال أكثر.
 24انظر هبذا الصددEmile Durkheim, Les Règles de la méthode Sociologique, 16ème éd. (Paris: Les Presses universitaires :

de France, 1967).

 25ينص الفصل الثالث من الدستور اجلديد  2011عىل أن « :اإلسالم دين الدولة ،والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه
الدينية» كام ينص الفصل احلادي واألربعون عىل أن  « :امللك ،أمري املؤمنني وحامي محى امللة والدين ،والضامن حلرية ممارسة الشؤون
الدينية.»....
 26أنظر هبذا الصدد ،عىل سبيل املثال ال احلرصDenis Pelletier, «L’école, l’Europe, les corps : La Laïcité et le voile,» :
Vingtième Siècle: Revue d’histoire, no. 87 (2005).

 27عندما رسم الفنان التشكييل اهلولندي فان غوغ لوحته الشهرية «احلقل» أراها لزميله الفنان التشكييل غوغان ،الذي نظر إليها وقال:
«لقد رسمتها برسعة» ،فر ّد عليه فان غوغ« :بل أنت الذي نظر إليها برسعة».
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مهمتني مها أن بعض املظاهر اخلارجية ،كاحلجاب عند الفتيات واللحى عند الذكور ،ال تنطوي دائماً عىل داللة
ٍ
معان اجتامعية ونفسية خاصة ،وأن االعتقاد واملامرسة الدينيني ال يرتبطان
دينية معينة ،بل هلا يف بعض احلاالت
يف الوسط الطاليب هبيئة خارجية حمددة« :ارتديت احلجاب عندما كان عمري  15سنة ،يف ذلك الوقت كنت
كثريا ،لكن مع مرور األيام ،وبكل رصاحة ،مل أعد مقتنعة به ،ويف كل مرة
مراهقة ،وقد فرحت والديت بذلك ً
أفكر فيها بالتخيل عنه ،أخاف عىل والديت من الصدمة و أعدل عن الفكرة» (عتيقة 22 ،سنة ،طالبة علم اجتامع).
عىل الرغم من أن هذه الطالبة هي الوحيدة التي كانت هلا الشجاعة لإلقرار هبذه احلقيقة ،فإن مشاهداتنا امليدانية
(املالحظة) تؤكد لنا أهنا ليست حالة معزولة ،بل هي نموذج حلاالت متعددة« :نعم أنا أصيل منذ نعومة أظفاري،
لكن هذا ال يعني أنني أكثر إسال ًما من اآلخرين» (وليد 21 ،سنة ،طالب اقتصاد).

عندما حولنا هذا النص من شكله الشفاهي ومن عربيته املغربية بدا وكأنه ال يقول شي ًئا ،بيد أن املالحظات التي
فياضا باملعنى ،إذ إن
دوناها عىل هامش عملية التسجيل ،بفضل املالحظة ،درأت بياضات هذا النص وجعلته ً
ّ
اإلحياءات التي عبرّ هبا هذا الشاب اجلامعي ،وذلك من خالل مالمح وجهه ونربة صوته ،جعلت كل أعضاء
املجموعة يدركون املعنى املقصود ،وهو عدم جت ّنب كل السلوكات التي ينهى عنها الدين اإلسالمي« .ال ،لست
مواظبة عىل الصالة ،أصيل يف بعض الفرتات و أنقطع يف فرتات أخرى» (فاطمة 21 ،سنة  ،طالبة أدب عريب).
إن النسخة املوجبة هلذه الصورة التي تبني أن املتكلمة فتاة متحجبة وتبتسم ابتسامة تعبرّ عن نوع من اخلجل
واإلحراج ،هي التي جتعل النسخة السالبة التي يصورها هذا النص صورة فوتوغرافية كاملة.

على سبيل الختم
أتاح لنا استعامل مفهوم التدين ،باملعنى املذكور أعاله ،اكتشاف أن الشباب اجلامعي يف املغرب يتمثل معتقداته
الدينية بكيفيات خمتلفة ومتعددة ،إذ إن الغالبية الساحقة تؤكد انتامءها إىل الدين اإلسالمي ،حتى وإن كان هذا
االنتامء ال يرتبط دائماً بالتقيد بأحكام الرشيعة ،فعدم املواظبة عىل طقس ديني معني ،كالصالة أو ربط عالقات
كافيا للخروج أو اإلقصاء من حظرية هذا
أمرا ً
صداقة محيمية مع اجلنس اآلخر خارج مؤسسة الزواج ،ليس ً
الدين الذي جيسد من منظورهم الدين احلق والصحيح .كام أن املظهر اخلارجي ،عند اإلناث كام عند الذكور،
ً
سميولوجيا إىل مدى االقرتاب من الدين أو االبتعاد عنه .وإذا كان هلذا التعدد يف اهليئة اخلارجية،
مؤرشا
ليس
ً
باملعنى املحدد أعاله ،معنى ،فإنه يشري إىل التعدد يف الكيفيات التي يتمثل هبا الطلبة معتقداهتم الدينية والطرق
التي يعيشون هبا هذا االعتقاد يف حياهتم اليومية ،فسياسة الدولة يف تدبري الشأن الديني يف املجتمع املغريب ،كام
أرشنا إىل ذلك ،ال تسمح بإنتاج هذا التعدد فقط ،وإنام تقوم برعايته وتدبريه« ،حيث إن العلامنية الواقعية التي
تطبع حياة املغاربة تناسب حتى أكثر العقالنيني تشد ًدا»(.((2

28 C
 lifford Geertz, Islam Observed: Religious Development in Morocco and Indonesia (Chicago: University of Chicago
Press, 1971), p. 112.
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