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قراءة أنامط التدين يف الوطن العريب واملتغريات التي طرأت عىل السلوكيات االجتامعية يف الكثري من

البلدان العربية حتتاج إىل منهجية تربط وتفصل بني ما هو أصيل وما هو دخيل .واستقراء الواقع

املعيش ال يمكن التقاط مفارقاته انطال ًقا من الراهن ،يف اعتبار أن ما نراه اليوم هو نتاج تراكامت وجتاذبات

تشابكت فيه التقاليد املتوارثة باجلديد الداخل من طريق التجارة أو التواصل الثقايف .فالقديم كان جديدً ا،
واجلديد سيصبح قديماً  ...وهكذا.
املتغري دائماً هو الثابت ،ألن عامل اإلنسان ال يمكن أن يستقر عىل نمط واحد من دون أن تدخل عليه أدوات
تبدل أحواله وتعيد تشكيل بناه وهياكله .والتدين يف السياق التارخيي /االجتامعي ليس فوق التطور،

لكونه أحد أهم أشكال التعبري الفطري عن وعي اجلامعة األهلية ،وبوصفه القوة العينية التي تتمظهر يف
أنامطها كل الصور الواردة إليها من اجلوار اجلغرايف واملحيط الثقايف والفضاءات القريبة والبعيدة.

تبدل العادات من الداخل ،وإنام أحيانًا ،ويف غالب
تغي أنامط التدين ال يكون بالرضورة ودائماً نتاج ّ
إن رُّ
احلاالت ،يعكس صورة آتية من خارج الغالف املحيل الذي يعيش فيه اإلنسان .فالتقليد (التامهي مع
اخلارج) يف حلظة معينة يكون أقوى من التقاليد ،وهو ّ
يشكل يف تلك اللحظة نقطة ضعف تتمثّل يف
للتميز النسبي عن اجلامعة األهلية.
اإلعجاب (االنبهار باآلخر) واستنساخ ما يمكن أخذه منه
ّ

التغيرّ الذي يظهر يف هذا اجلانب النمطي من التفكري األيديولوجي أو اللغة السياسية أو طريقة التخاطب
«التدين » لكون املعتقدات ّ
تشكل ذلك الوعاء الرشعي
اليومي أو السلوك املعييش ،جيد تعبريه األمثل يف
ّ
الذي تتجمع يف إطاره خمتلف الروافد الداخلة إليه من اخلارج .فالدين يمتلك تلك القوة التوحيدية التي

تعطي رشعية للمختلف ،واملختلف عادة جيد مالذه الثقايف يف محاية الدين ملا يتمتع به من خصوصية

ومرشوعية تعطي الذرائع واملربرات للقبول باجلديد .لذلك كانت معظم حركات اإلصالح والتجديد
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تأيت دائماً من رجال الدين (تفسري خمتلف ،تأويل غري مألوف ،احتجاج عىل السلطة بذريعة الدفاع عن
والعباد).
العبادة الصحيحة
ّ

حتى أوروبا بدأت حداثتها من حركة اإلصالح الديني ،وحماربة بذخ الكنيسة وفسادها ،والدفاع عن
الفقراء ،والدعوة إىل العودة إىل السلف وسرية السيد املسيح .فالتطور دائماً بحاجة إىل غطاء رشعي يعطي

للتمرد واالنقالب عىل الراهن هبدف تعديله أو تطويره.
شعبيا
الذريعة املقبولة
ً
ّ

ظاهرة التد ّين
عىل أساس هذا املنطلق التارخيي /االجتامعي يمكن قراءة تغري أنامط التدين يف حارض الوطن العريب وما

يمثله اآلن من تشكيالت أيديولوجية وسياسية واجتامعية خمالفة للمألوف .فاالستقراء املطلوب للتعرف

إىل الواقع بكل تفصيالته حيتاج إىل رصد عيني للمتغريات حتى يمكن استخراج األفكار واستنباطها من
حيثيات تبدو جامدة من النظرة الرسيعة املنفعلة ،لكنها ً
تم التعامل معها
فعال تصبح متحركة يف حال ّ
هبدوء وروية وعقالنية.

ما حيصل اآلن يف الوطن العريب من أشكال غريبة يف أنامط التدين وظهور مجاعات ومجعيات ودعوات
وفتاوى وغريها من حركات وترصفات غري مألوفة أو مضادة للعادات والتقاليد ،هي يف النهاية نتاج

مشوهة يف
التطور املعطوف عىل أزمة التحديث وما أفرزته من مضاعفات أخذت تتمظهر يف منظومات ّ
التفكري أو السلوك اليومي أو أسلوب التعامل مع اآلخر .فاجلامعة األهلية (العصبوية) التي تعيش يف

وحدة طبيعية ليست خارج الفضاء وفوق الزمن .فهذه اجلامعات يف أطوارها وأطيافها وألواهنا وتقاليدها
ترى وتسمع ،تنظر وتشاهد ،تقرأ ّ
وتطلع ،تذهب وتأيت ،وهي لكل هذه األسباب والعوامل عرضة للتأثر
واألخذ عن اآلخر ،أكان يف الرشق أم يف الغرب.

التأثر باآلخر واألخذ عنه مسألة طبيعية وعادية .واملسألة تُعترب من قوانني التطور حتى لو اقترص التقليد

(املوضة والتامثل مع الغريب) بداية عىل األخذ بالقشور (اللباس ،احلذاء ،اللحى ،وغريها من أشكال
مظهرية) واالبتعاد عن املعاين والدالالت .فالبداية دائماً تكون مضطربة واستفزازية وارتدادية وانفعالية،
ألهنا خطوة انتقالية أوىل غري واضحة املعامل وحتتاج إىل وقت لالستقرار واالكتامل.

التغير النمطي
غريبا؛ فهو جيد تفسريه العقالين يف اإلحباطات واالنكسارات
هذا التغري يف أنامط التدين ليس جديدً ا أو ً

زمنيا ،وهو ما أعطى فرصة لنمو فطريات
واالهنيارات التي أصابت الوطن العريب عىل موجات متواصلة ً
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سام وبعضها اآلخر صالح يمكن البناء عليه لتأسيس هيكل يتناسب مع مستوى التطور الذي
بعضها ّ
وصلت إليه اجلامعة .فهذه الفطريات مل تسقط من السامء وإنام هي نتاج تربة مهملة ،لكنها صاحلة
لالستغالل والزراعة واالستثامر يف حال ُأحسن التعامل معها.
جمرد صورة
كام إن املشهد املتناثر الذي نتابعه يف الفضائيات والصحف ومواقع التواصل اإللكرتونية ليس ّ

افرتاضية متومهة أو متخيلة تسقط عىل األرض من خارج الغالف اجلوي ،وإنام هو تكثيف لذبذبات
ميدانيا يف األزقة واألحياء والضواحي واألودية واملرتفعات ،فهي يف جمموعها تضاريس اجتامعية
تتحرك
ً
منترشة يف املدن والبلدات والقرى .وهذا املشهد ليس جديدً ا عىل عامل عريب مفتوح عىل البحار واملحيطات

تارخييا عىل فضاء جغرايف
يمتد
ويتجاور مع ثالث قارات وله باع طويل يف اال ّتصال واملواصالت ،وهو ّ
ً
ّ
تتحكم يف حركته آليات متخالفة يف وسائل االحتكاك والتنقل والتعارف الثقايف.
واسع
املشهد ليس جديدً ا وإن اختلفت صوره .فالصور التي تتمظهر يف اللباس والشكل وأسلوب العيش

والتعامل مع اآلخر هي تكثيف مرحيل لفرتة انتقالية حتتاجها اجلامعات قبل أن تستقر عىل قناعات جديدة
أو مضافة تعطيها عنارص قوة لالستمرار والتقدم .وهذا اجلديد يبدأ دائماً باملظهر اخلارجي لكون الصورة
(املشهد) امللتقطة من اخلارج تشكل نقطة ضعف حني تصدم اآلخر وتثريه وتستفزه ،لكنها تؤكد يف الوقت
جتسده.
نفسه االختالف
والتميز من خالل اإلشارة التي ترسلها أو الرمز الذي ّ
ّ

المظاهر والتماثالت
التمرد عىل املألوف من التقاليد من خالل «تقليد» اآلخر
املظهر اخلارجي للجامعات هو معطى داخيل يريد ّ

بالتدين أم بالتغريب .وبناء عىل هذا القياس التارخيي االجتامعي ،يمكن استخراج معادلة
الغريب ،أكان
ّ

أوروبيا بالكامل .فكل أمة
إسالميا بالكامل ،والزي األورويب ليس
تؤرش إىل أنّ الزي اإلسالمي ليس
ً
ً
تأخذ عن غريها ،وكل ثقافة هي مزيج بني التقاليد والتقليد لآلخر.

ربطة العنق (الكرافات) ً
مثال ليست أوروبية ،ويقال إهنا كلمة مشتقة من قوم الكروات ،كان يستخدمها

اجلنود الكرواتيون (عبارة عن شال ملفوف حول العنق) وبدأت باالنتشار يف أوروبا يف القرن السابع عرش
خالل فرتة حرب الثالثني عا ًما (  )1648 - 1618إىل أن ُأدرجت ضمن الزي الرسمي الفرنيس يف زمن

ثم انتقلت الحقًا إىل بالد املغرب ومرص والشام يف فرتات الغزوات األوروبية.
لويس السادس عرشّ ،

الطربوش ً
عثامنيا وإنام جاء من اليونان وعرف انتشاره يف اإلمرباطورية النمسوية  -املجرية،
أيضا ليس
ً
ويقال إن السلطان سليامن القانوين تأثر به وأخذه من فيينا خالل فرتة احلصار األول يف العام  1529الذي

انتهى بمعاهدة صلح يف العام  . 1553وحني بدأ حصار فيينا الثاين (العام  )1683يف عهد السلطان
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خصوصا بعد أن فشل احلصار واهنار أمام رضبات
حممد الرابع ،أخذ الطربوش يتفشى يف اجلند والقادة،
ً

التحالف األورويب يف العام . 1687

مل يأخذ الطربوش طابعه السيايس /االجتامعي يف إطار الرصاع ضد العاممة (رجال الدين والقضاة) إال يف
يتبدل غطاء الرأس يف مرص يف عهد حممد عيل باشا الذي قاد معركة
مطلع القرن التاسع عرش ،حني أخذ ّ

رسميا ملعركته
رمزا
تصفية ضد بقايا املامليك من  1805إىل  . 1815كذلك أخذه السلطان حممود الثاين ً
ً
للتميز عن الطاقم اإلداري السلطاين .ومنذ
الدموية ضد اإلنكشارية ،إذ لبس الطربوش يف العام 1828
ّ

ذاك الوقت أخذ الطربوش (الزي الشعبي لألعيان ورجال الدولة وكبار العائالت) باالنتشار يف بالد

ليتحول مع مرور األيام إىل لباس رسمي (رمز اجلاه االجتامعي /السيايس)
الشام بعد العام ، 1829
ّ
يرتديه كل املوظفني يف إدارات السلطنة العثامنية ،وذلك بعد صدور فرمان من الباب العايل يف العام
عمت ظاهرة ارتداء الطربوش املنطقة العربية حتى
 1830يطالب رجال الدولة برتك العاممة .وهكذا ّ
أصبحت منذ العام  1891من التقاليد الشعبية.

الداخل والخارج
جمرد قوة «غريبة » تريد زعزعة االستقرار وتدمري
الداخل اآليت من اخلارج يظهر دائماً يف مراحله األوىل ّ
اخلصوصية وتشويه اهلوية ...وبعد أن تنتهي موجات االضطراب تأخذ اجلامعة باالستيعاب إىل أن يكتمل

ويتحرك
طبيعيا يف إطار الصورة .فاجلديد يف البداية يثري الدهشة
يتحرك
ً
ّ
جمرد شكل ّ
اهلضم ويصبح الدخيل ّ
يف هامش معزول عن عادات اجلامعة ،لكنه بعد فرتة يبدأ االندماج يف اهلوية ويصبح صورة من صورها.

واملعركة التي حصلت بني الطربوش والعاممة يف مطلع القرن التاسع عرش مل تكن شكلية أو مقترصة عىل
اللباس التقليدي ،وإنام كانت تعكس يف جوهرها ذلك الرصاع االجتامعي عىل اهلوية وما متثله من إشارات

ورموز يف سياق التصادم الداخيل بني مراكز القوى يف إدارات السلطنة العثامنية ومؤسساهتا.

تكرر يف مطلع القرن العرشين ،حني احتدم الرصاع عىل اهلوية الثقافية بني الطربوش
األمر نفسه ّ
تتعرض هلا السلطنة بعد أن تلقّت
(التقليدي) ،والقبعة (احلديثة) يف سياق استقطابات وجتاذبات أخذت ّ
رضبات عسكرية موجعة أ ّدت إىل خلخلة استقرارها ودفعت رجاالت مجعية االتحّ اد والرتقّي وقادهتا
لالنقالب عىل السلطان عبد احلميد الثاين وعزله عن إدارة القرار يف العام . 1908

آنذاك ظهرت سلسلة رموز أشارت إىل وجود متغيرّ يف بنية الدولة .فكانت القبعة (الربنيطة) هي العنوان
ضد الطربوش التقليدي.
الشكيل للمتغيرّ االجتامعي – السيايس والرمز اجلديد يف إطار الرصاع عىل السلطة ّ
ضد أصحاب العاممة يف مطلع القرن التاسع
فالطربوش الذي لعب دور «اجلديد» يف املعركة السياسية ّ

تعرض بعد أكثر من مئة سنة إىل القمع واالقتالع من صورة اهلوية حني دخل اجلديد (القبعة) ليلعب
عرش ّ
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ضد أصحاب الطرابيش يف مطلع القرن العرشين.
دور املظهر «احلداثي » اخلارجي للمعركة السياسية ّ
القصة مداورة .فهي تبدأ يف الفصل األول «جديدة » وتنتهي يف الفصل األخري «قديمة» لتعود فصول
القصة بتكرار الرواية وإعادة إنتاجها من البداية إىل النهاية .والزمن يف هذا املعنى التارخيي /االجتامعي
ال يتوقّف عند حدود معينة .ودائماً حتتل املظاهر اخلارجية (اللباس ،السلوك االجتامعي) املوقع الريادي
لإلشارة املبكرة إىل حصول متغيرّ أخذ يتسلل إىل اجلامعة خمرت ًقا متاسكها الداخيل من خالل املسام التي
تفتح الباب للتنفس والتالقح مع اآلخر .واآلخر ليس بالرضورة أن يكون من الغرب وإنام أحيانًا يأيت من
الرشق أو الشامل أو اجلنوب.

تقليد اآلخر مسألة مرتبطة باملوقع اجلغرايف واملناخ والبيئة وخطوط التجارة واملواصالت واالحتكاك

الثقايف واال ّتصال اجلواري .كذلك يرتبط التقليد (االنبهار) بموازين القوى والتفوق العسكري والرتاتب
اهليكيل ملؤسسات دولة اخلصم .فالعامل العريب يف أطواره املختلفة تأثر بالعجم واألتراك (الروم) واألكراد

تبعا لعمليات
والرتكامن واليونان واإلسبان .وبعد عملية التالقح والتأثري املتبادل أخذت األشكال تتغيرّ ً
الكر والفر ،فانتقل الكثري من العادات (اللباس والطبخ وطرق املعاش) إىل املدن والنواحي العربية،
ّ
كذلك نجح العرب يف إعادة هيكلة املوروثات الثقافية يف اجلوار اجلغرايف امتدا ًدا إىل غرب الصني
وجنـوب فرنسا.

التالقح والتبادل
التالقح الناجم عن االحتكاك ال يكون من جانب واحد .اآلخر ً
أيضا يتأثر ويتغيرّ ويأخذ عن غريمه
ً
وصوال إىل مغادرة معتقداته القديمة واعتناق البدائل اآلتية من الطرف
الكثري من احلاجات والعادات،

حقبا وأزمانًا .وكل فرتة هلا خصائصها وظروفها،
الغالب .فاملسألة تارخيية وتبادلية وتراكمية ،وهي متتد ً
تتعرض خالل الصعود واهلبوط إىل
لك ّنها يف النهاية جتتمع حتت عنوان واحد وهو أن اهلوية ليست ثابتة بل ّ

والتفوق .وعالمات اإلعجاب التي تظهر يف املشهد تتمظهر بداية يف
متغيرّ ات نمطية ختضع ملوازين القوى
ّ
القشور(بوصفها مالمح تؤشرّ إىل رمزيات حمددة) ثم تأخذ الحقًا بالتجذر يف الرتبة االجتامعية والثقافية.
الس ّنة احلياتية خترتق مجيع
الدوالب التارخيي املذكور ال يمكن وقف دورانه حول نفسه واآلخر .وهذه ُ

األمم واحلضارات إىل درجة مل يعد باإلمكان التفرقة بني الغالب واملغلوب يف حتديد األصل األول
للمواد األولية .حتى غطاء الرأس (احلجاب) ليس بدعة إسالمية حرصية ،وإنام كان عادة مأخو ًذا هبا
ّ
واحلطة كانت إشارة
يف أيام اجلاهلية للحامية من سخونة الطقس للرجال والنساء .فالكوفية والعقال
إىل ثقافة (مدنية ،فالحية ،بدوية) هلا عالقة باملناخ وترمز إىل تقاليد اجتامعية ت ّتصل باملوقع الطبقي أو

(متزوج ،أعزب) ،كذلك تدل عىل تنوع تراثي لألصل (اجلبل ،البادية ،الساحل،
الفئوي أو احلالة الفردية
ّ
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الصحراء)؛ إذ كان وال يزال لكل عشرية أو منطقة لوهنا وشكلها اخلاص (اختالف طريقة التطريز ونوع

القامش والنقش املمهور) .والعاممة ً
حكرا عىل اإلسالم ،فهي عالمة لباس رأس يؤرش إىل
أيضا ليست
ً

التنوع واالختالف يف األلوان واألشكال ،ما انعكس الحقًا يف ترتيب مواصفات ترمز إىل الدين أو
املذهب أو اهلوية أو املرتبة الفقهية وموقعها (أبيض ،أسود ،أخرض) .والعاممة التي عرف هبا رجال الدين

حتولت إىل موروث ثقايف ،وهي اآلن تؤدي وظائف خمتلفة ال تقترصعىل مجاعة حمددة .وبوصفها
والقضاة ّ
غطاء للرأس نرى كيف يلبسها رجال السيخ يف اهلند ورجال قبائل الطوارق يف صحراء أفريقيا الكربى.

تعرضت للتغيرّ ات .كذلك حجاب املرأة ،بوصفه أحد الفروض الواجبة
حتى العباءة (الساترة للجسد) ّ
تبدالت يف األشكال واأللوان ،كان ً
أيضا من األزياء
تفرع منه وترافق معه (اخلامر ،النقاب) من ّ
عليها وما ّ
واملالبس يف أيام اجلاهلية.

ّ
حتوالت اجتامعية داخلية حتدث عادة بفعل الرتاكم
كل هذه املظاهر اخلارجية تعكس يف إطارها العام ّ
الزمني واالحتكاك والتفاعل مع اآلخر فيحصل التأثري املتبادل من دون دراية وختطيط ويدخل اجلديد

دفاعا
عينات (مسام) إىل اجلامعة ليأخذ موقعه
ويستقر الحقًا بعد تش ّنجات ورصاعات ً
الغريب من خالل ّ
ّ

عن اهلوية.

الهوية والجماعة
حكرا عىل مجاعة ضد أخرى ،ألن املبدأ يف
املعركة عىل املظهر ليست جديدة .واألخذ بالقشور ال يعترب
ً
ملتفوق أو الذي ّ
حيتل املوقع األفضل يف حلظة
تطوراإلنسان ومدى إعجابه باآلخر ا ّ
جمموعه ينتمي إىل تاريخ ّ
زمنية حمددة .واملعركة يف هذا السياق التارخيي ال تقترص عىل النساء وإنام تشمل الرجال ً
أيضا .يف املحطات
األوىل كانت هوية املسلم تتمثّل يف العاممة إىل جانب ّ
حتول إىل لباس
احلطة والكوفية والعقال .واألخري ّ

يمتد من اجلزيرة العربية إىل العراق وبالد الشام مرتافقًا مع نقوش وألوان ترمز إىل العشرية أو
شعبي أخذ ّ
ّ
ثنائيا
واحلطة الذي استقر عىل نمط متعايش
موقع الشيخ يف قبيلته .والتنافس بني العاممة
ً
اجتامعيا ،استمر ًّ
أرص رجال مجعية االتحّ اد
إىل أن دخل الطربوش عىل خط املزامحة ،وبعده جاء دور القبعة (الربنيطة) التي ّ

والرتقي الحقًا (كامل أتاتورك) عىل وضعها عىل الرأس للتاميز عن طاقم السلطنة التقليدي ...إىل أن انتهى

أمر الرجال بانحسار لباس الرأس وظهور «السفور الذكوري ».

تكرر عىل مستوى «السفوراألنثوي » ،إذ دخلت عملية التشبه بالغري معارك سجال وأخذ
األمرنفسه ّ

ور ٍّد قادها الرجال بداية (قاسم أمني ،حممد عبده ،سعد زغلول ،أمحد لطفي السيد) وعارصهتا والحقتها
ضد احلجاب،
النساء يف مواجهات باردة وحامية متظهرت يف قيادة هدى شعراوي لتظاهرة يف العام ّ 1919
أعقبها خلع صفية سعد زغلول حجاهبا بعد عودهتا من مؤمتر االتحّ اد النسائي الدويل الذي عقد يف روما

يف العام . 1923

المحور :تغيّر أنماط التديُّن في الوطن العربي
مدخل عام

الرصاع عىل اهلوية مسألة تارخيية ،وهو يمثّل يف السياق االجتامعي أكثر من االنبهار باآلخر واألخذ

حتوالت داخلية غري مرئية داخل اجلامعة األهلية،
بالقشور (تقليعة ،موضة) .فهو يؤشرّ رمز ًيا إىل حصول ّ
تبدأ باخلروج بداية عىل املظاهر واألشكال واأللوان لتنتقل الحقًا إىل نوع من التموضع الثقايف الذي يلبي
حاجة نفسية تطمح لكرس املألوف واخلروج عىل التقاليد .هكذا حصل ً
مثال حني أخذ جنود السلطنة

(قبعة غربية) يف
العثامنية يلبسون القلبق خالل معاركهم ضد الروس يف القوقاز ّ
ثم ارتداء الكاسكيت ّ
ً
وصوال إىل الربنيطة (تقليد كاوبوي) اآلتية من سهوب
مواجهة جيوش التحالف األورويب يف البلقان،
تكساس يف الواليات املتحدة.

تبدل جوهري ما
شكليا ومظهر ًيا عن ّ
التفاعل (التضاد السلبي واإلجيايب) يف إطار الدفاع عن اهلوية يعبرّ
ً
حيصل عىل مستوى تغيرّ أنامط التدين ،وبدء خروجه (التحدي واالستفزاز) إىل العلن يف اللباس واحلذاء
والغطاء واللحى وغريها من مظاهر .فهذه القشور هي إشارات رمزية للتاميز اخلارجي واالختالف عن
اآلخر القريب والبعيد (الوضع االجتامعي ،الرتبة العسكرية) .وهذا ما حصل يف مطلع القرن العرشين

حني حاولت احلركة العربية املضادة للسلطنة العثامنية أن ت ّتبعه لتأكيد خصوصية اهلوية وابتعادها عن
والقبعات وقرروا
األتراك ،إذ أطلق رجال حركة فيصل األول ( )1920 - 1916معركة ضد الطرابيش
ّ

ارتداء لباس وطني عرف بـ «الفيصلية» للتاميز عن األعيان ورؤساء العائالت املوالية إلسطنبول .واستمر
األمر إىل أن أسقط الفرنسيون احلكومة العربية يف دمشق ،وهو ما أ ّدى إىل فشل املحاولة بعد الغزو

«اإلفرنجي» ودخول بالد الشام عهد االنتداب.

الغزو اإلفرنجي
بعد الغزو «اإلفرنجي » حدث يف املنطقة العربية ما يشبه الفوىض الثقافية يف التعامل مع اآلخر انطال ًقا من

ومتوجات تراوحت بني
احلرص عىل الذات وحتصني اهلوية .وأدى اخلوف من االخرتاق إىل صدور ر ّدات ّ
التعرف إىل أسباب تقدم الغرب وتراجع العرب.
التامهي مع األجنبي (اإلفرنجي) وحماولة ّ

هذه الفوىض االنتقالية أرست قواعد نمطية يف التعامل مع املوروث .فالبعض رفع التقاليد إىل درجة

(انبهارا) من تفوق اآلخر.
«املقدس» محاية للدين ،والبعض انخرط يف إطار االنقالب عىل الذات خو ًفا
ً

معينة من «النخبة» إىل فكرة
وبني هذا وذاك تأسست قراءة حزبية لإلسالم
ّ
وحتول الدين عند رشائح ّ
أيديولوجية (برنامج حزيب) تتنافس مع مراكز القوى عىل أخذ زمام املبادرة يف املواجهة السياسية

مع «الفرنجة».

حتويل الدين إىل فكرة حزبية أدى إىل تأسيس استقطابات وجتاذبات سامهت يف تشطري «النخبة» وتفريعها
إىل مدارس تتزاحم عىل أخذ مواقع سياسية يف إطار معركة تعبئة الفراغ الذي خ ّلفه املستعمر بعد خروجه
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ّ
املتقطع من البلدان العربية .ورسمت هذه املعركة ،وال تزال ،احلدود والفواصل بني القوى السياسية،

وهو ما كان له أثره يف تشكيل مالمح خالفية عىل عنوان اهلوية ومتثيالهتا االجتامعية والثقافية واملظهرية.
فالرداء والسلوك ونمط املعاش وأسلوب التخاطب وغريها ،أصبحت ك ّلها إشارات ترمز إىل معتقد ما أو

ضدها.
توجه سيايس متجانس مع اجلامعة أو ّ
ّ

ّ
ثقافيا وتقارهبا
كل هذه األنامط ا
تتطرق إليها ًّ
ّ
الجتامعية املتغرية يف منهج التفكري الديني أرادت «عمران» أن ّ
التعرف إىل العوامل االقتصادية واألسباب السياسية التي تؤ ّثر يف إعادة هيكلة أنامط
اجتامعيا ،بقصد
ً
ّ
العالقات ودفعها رويدً ا إىل التموضع داخل اجلامعات األهلية ...وما ينتج منها من انفعاالت واختالفات
وتشعباته ومتط ّلباته الصعبة.
يف طرق احلياة والنظرة إىل اآلخر وكيفية التعامل مع العرص
ّ

عــمـران

