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بالتشابك بٌن وظٌفة  المؤسسات  الدٌنٌة   بحث موضوع العالقة  بٌن الدٌنً والسٌاسً، خاصة فً ما ٌتعلق ٌقتضً 

لتفاعل أكادٌمٌا مركز ا لفهم   مسألة ا اجها المعرفً المتشظً اهتماماالسٌاسٌة إلنتو المستحدثة الحاجة االجتماعٌة والعتٌقة 

ئٌة خصائصها على اختالف ماهٌتها األٌدٌولوجٌة ، إلى مخرجات  معارفها على ثنابٌن  المؤسسة  الدٌنٌة  وحاجة األنظمة 

 العقائدٌة و الفقهٌة .

هذه العالقة المركبة،  برزت  الحاجة إلٌها  تارٌخٌا فً الحالة الجزائرٌة مع توجهات  الرعٌل األول من  نخب  

إعادة صقل  ل القٌم  المكتسبة  والرجوع إلى األصل الثقافً وقٌمه  من أجلاالستقالل  الفاعلة  التً حاولت إعادة استبدا

، لى ثالثٌة  مشارٌعها  االجتماعٌةرسم السٌاسات العامة ومشارٌع  التنمٌة  ع ةاستراتٌجٌ مع  لتوائمالعام للمجتمع  الوعً  

 االقتصادٌة و خاصة الثقافٌة.

لمخرجات معارفها الدٌنٌة  المتشظٌة، ٌتطلب   ساتً والتسٌٌر الوظٌفً الدوالتًإشكال هذه العالقة بٌن الدٌنً المؤس  

منها  المقاربة المونوغرافٌة  منهجٌا  قاعدته األساس المزاوجة بٌن جملة من المقاربات النظرٌة حسب الحاجة وطرحا 

ظات األولى الستقالل الجزائر  المجتمع  التً اعتمدت منذ اللح تبدٌل  قٌملفهم سٌاسة االسترجاع  و سسٌةاإلثنوغرافٌة المؤو

إنتاج المعارف الدٌنٌة  وكلت لها  مهمة   تكوٌن النخب وتعلٌمة  الرسمٌة  أذلك بتأسٌس جملة من المؤسسات الدٌنٌة الو



بناء ماهٌة الدولة الثقافٌة  والدٌنٌة و من ثم  ى إعادةالهادفة  إلموضوعاتٌة و وظٌفتها المتوقعة  وعلى تعدد ماهٌتها ال

 لتنموٌة. ضمان الوالء  لنظامها السٌاسً وإضفاء الشرعٌة على أٌدٌولوجٌة  مشارٌعها  ا

إلنتاج معارف دٌنٌة  تتماشى                   ت  دٌنٌة رسمٌة  مفقودة تارٌخٌاكانت الحاجة إذن  مبّررة  من أجل خلق  مؤسسا

من كتسبة من الحقبة الكولونٌالٌة  واستبدال المنبوذ من القٌم  الثقافٌة   المنخب النظام الستعادة  المرغوب و  ةاستراتٌجٌو

إعادة صقل القٌم الثقافٌة  التً تصنف سٌاسٌا غٌر دٌم الجدٌد للضبط  والتنظٌم  ووزٌع هذا المنتج الثقافً القثم  إعادة  ت

السعً إلعادة  استرجاع المغٌب منها تارٌخٌا  و إعادة تأهٌله  إلى هنا تبرز  أهمٌة   دواعً   مرغوبة اجتماعٌا و سٌاسٌا،

جماعً  لهذا ٌمكن الحدٌث  عن قبول  اجتماعً وجانب  محاولة  إعادة إنتاج مضامٌنه العقائدٌة و الفقهٌة التً  بدونها  ال 

ماعٌة  النهضوٌة  التً تسعً الى نجاعة مشارٌعه  االجتهما كانت  طبٌعته  السٌاسٌة  والتصور  األٌدٌولوجً  أو ذاك  م

،  فكان  الطرٌق األقصر بالنسبة ألصحاب الشأن هو  إعادة  تشكٌل الوعً ن مرحلة تارٌخٌة  إلى أخرى  أعلىالخروج  م

الجماعة  المسٌرة،  هذا األمر بصٌغة الفرد القائد و طاعة توجٌهات ولًٌفته المتمثلة  فً ضبط السلوك  والدٌنً للقٌام بوظ

بحال الوعً  العام   نفً  القول  تارٌخٌا  فً الحالة الجزائرٌة، أن المعرفة الدٌنٌة  كان ولتزال هً  مرتبطة تارٌخٌا ال ٌ

الذي ال ٌمكن مول وأحد  اآللٌات األساسٌة المعطلة أو المحفزة  لمسار  التطلع  لمشروع المجتمع المزدهر  المأللمجتمع  و

أحد العوامل  األساسٌة  ، وعً  كان  ٌعتبر والدٌنً منه خاصة املة لحالة الوعً عامةإصالحٌة شبنائه دون نهضة فكرٌة  

 التً   ٌعول علٌها بعد االستقالل  لتفعٌل  محوالت الخروج  من حالة التردي  العام   التً كان علٌها المجتمع، تردي  كان

والتً أصبحت  سات  الموروث الدٌنً  التقلٌدٌة سالرؤٌة السٌاسٌة  أنه مصون من طرف مؤٌنظر إلٌه من ناحٌة التنظٌر و

الذي كان علٌه حال  المجتمع، لذا  التردي  العام  ساسً  الستمرارٌة  حالة التخلف وٌنظر  إلٌها  عملٌا أنها  المسبب  األ

ا مع سٌاسٌة شٌستوى تدرٌس  وتلقٌن  العقائد  واألحكام تمامعرفٌا على ما وكان الهدف المعلن  هو استبدالها مؤسساتٌ

نبذ المنبوذ من القٌم  االسترجاع و تبدٌل القٌم  العامة للمجتمع التً  كانت تحتاج إلى مؤسسات  دٌنٌة جدٌدة  متعددة المهام ل

تفعٌل  الضبط المعاكس للمعارف الدٌنٌة التً تعاكس و توجهات إحكام الفرز  والكولونٌالٌة والمكتسبة من الحقبة  الثقافٌة 

 لسلطة القائدة . ورؤى  نخب ا

III .:الهدف المسطر للبحث  

من ثم  التطلع  لفهم  الظروف  التً  الكامن  و لحفر منهجٌا إلبرازالغاٌة األولى من مشروع  البحث هذا  إذن، هً ا

حال المعارف خلف التً كان  علٌها المجتمع  وحالة الت ثابت  بٌن  أن  التالزم  االعتقاد  أٌدٌولوجٌا و سٌاسٌا  رسخت 

الدٌنٌة و مؤسساتها  العتٌقة، اعتقاد تجلى من حٌث النٌة و الفعل  مباشرة أٌام  بكرة االستقالل  حٌث رفع صوت خطاب 

على العمل  إعادة تأهٌل المعارف الدٌنٌة و استرجاع الذات الثقافٌة  التً غٌبت هو االعتقاد بأن من ضرورٌا  خطوات

للخروج من حالة الجمود التً كان  استراتٌجٌةمؤسساتها الدٌنٌة المستحدثة  ضرورة  اعتبار توظٌف  مضامٌن مخرجات

 ٌعانً منها المجتمع  على مختلف المستوٌات.



تقودنا منطقٌا  إلى طرح  جملة معارفه السائدة،و  باطٌة بٌن حال وضعٌة المجتمع  والشأن الدٌنًهذه العالقة االرت

 منها  : المعانً و ئلة المتعددة األوجه وجملة من األس

التً سطرت ونفذت     خالل  سٌاسة  إصالح الحقل الدٌنًـ هل استطاعت  سٌاسٌة  تعوٌض القٌم  الثقافٌة  من  1

 مؤسساتٌا و معرفٌا، أن ترسً  قواعد  قٌم جدٌدة  من ثم  إعادة صقل حالة الوعً الدٌنً  العام للمجتمع  ؟ 

جدٌد تمٌز بتشظً   المعرفة الدٌنٌة  إلى خلق واقع  الجدٌد  لمؤسسات أنتاج ـ ألم تؤّد سٌاسة  التعوٌض والتأسٌس 2

بروز  حاالت  تنظٌمٌة  تعاكس ما كان خب الفواعل  الفكرٌة  الدٌنٌة  وتعدد انتماءاتها على مستوٌات  نو  المعارف الدٌنٌة

 ٌتطلع إلٌه  أهل مبادرة التأسٌس األولى؟

زٌع المكثف للمعارف الدٌنٌة  إلى  شٌوع  الفهم المبسط و من وتحوله إلى  فعل ـ الم  تساعد  وتؤدي سٌاسة  التو3

مبكرا بعد االستقالل   اعتمدتالتعرٌض الفكري  للقٌم  التً و االستبدالسٌاسً  مدمر عكس  ما كان مرجو من سٌاسة 

 ً فترة السبعٌنٌات  ؟فمباشرة و تكاثفت 

الفكري إلى عادة صٌاغة  التصورات التقلٌدٌة و من ثم إعادة   تثبٌتها  مما  ـ  ألم تؤّد  سٌاسة  اإلزالة و االستبدال4

أدى إلى  خلق فضاء عام غٌر مؤسساتً  فئته العرٌضة من العامة التً أصبح  لها  الرأي المبسط فً القضاٌا األكثر 

 التغٌٌر السٌاسً و تحقٌق المطالب االجتماعٌة ؟   أجل  لعقائد و األحكام وظفت  جهرا  منتعقٌدا  من الناحٌة ا

من ثم  تحدٌد   و أهداف غاٌتنا من هذا البحث على تعددها هذه األسئلة  مدعاة للتدبر وتدعو  إلى ضرورة إبراز

ٌاسة  اعتماد س  سباب  الموضوعٌة و الكامنة  وراءمراحل  المسلك  الذي  نعتقد  أنه سٌقودنا  إلى معرفة و الكشف عن األ

من ثم رصد لماذا  لم أن تنجح  وتتمكن  هذا السٌاسة من  من المعارف الدٌنٌة  وقٌمها  واالستبدال  دون تعوٌض  الراسخ 

ملٌة ٌعول علٌها  للمساهمة  فً عا نخب مستحدثة كان ٌنظر إلٌها  واجتماعٌ ت وعً دٌنً  جدٌد  ترعاه و توزعهاستنبا

 جتمع اإلنسان المزدهر الجدٌد الذي لم  ٌتحقق أصال وفق رؤٌة أهل التأسٌس األوائل.بناء مالتغٌٌر الجذري  المنشود  و

IV:منهجية الدراسة و مرجعيتها المعرفية . 

تعتمد منهجٌة الدراسة  وقاعدتها النظرٌة مسالك الدراسات المونوغرافٌة و إثنوغرافٌة مؤسسات إنتاج المعارف 

جوهرها مقولة هر برت مار كوز التً تفٌد أنه "من الضروري أن نجعل الغائب الدٌنٌة  لكن بداٌتها أسئلة التارٌخ  و

 حاضرا ألن القدر األكبر من الحاضر هو فً الغائب".

المعنى العمٌق لهذه المقولة  ٌحفزنا  إلى ضرورة اعتماد خطة  منوغرافٌة متدرجة لمعالجة الخلفٌة  التارٌخٌة التً 

الدٌنٌة  فً الجزائر بعد االستقالل مباشرة و رصد مخرجاتها إحصائٌا و موضوعاتٌا تأسست فٌها مؤسسات إنتاج المعرفة 

متطلبات ضرورة  تأسٌس ً  محاولة  إبراز ظروف وحوافر والمتمثل  فالهدف العام المرجو  بلورته  و  حسب  حاجة



عارضته  منذ البداٌة  النخب الدٌنٌة التارٌخٌة    أمولجملة من مؤسسات إنتاج المعرفة الدٌنٌة  خدمة لمشروع مجتمع كان م

األخذ  بعٌن  التً عرفتها الجزائر الحقا، هذا المسلك المنهجً ٌدعونا فً ذات الوقت إلى ضرورة  ساٌرت  التً  األحداث

،  هذه ئرعً للجزاالدٌن فً التارٌخ االجتمابٌن الحدث االجتماعً السٌاسً و  االعتبار موضوعٌة استمرارٌة  التالزم

االستمرارٌة التً ال ٌمكن بدونها معرفة ما  شهده هذا الوطن من ذات التالزم فً تارٌخه  من مجودات  إصالحٌة تختلف 

 عن  الممارسات  الالحقة عنها تارٌخٌا. 

، قد تعتبر مؤشر لفهم بعض األشٌاء و لكن لٌس كل 1962صحٌح السنوات األخٌرة التً تلت استقالل الجزائر سنة 

ألشٌاء، إذ ال ٌمكن االقتصار علٌها حصرا، ألن هذا الحصر، ٌجعل العملٌة التحلٌلٌة غٌر مكتملة وخاصة فً ما ٌتعلق ا

كون الدٌنٌة بشكل خاص، هذا الضعف الهٌكلً ٌمكن أن ٌشكل عام وبعوامل الضعف الهٌكلً   لمؤسسات إنتاج المعرفة   ب

لها  عملٌة  دٌنٌة  الجدٌدة  التً كانت بداٌتها  المؤسسات التً أوكلتإنتاج المعارف الأساس مدعاة استحداث مؤسسات  

المؤسسات الجامعٌة   المزدوجة المهام   التعلٌم األصلً و الشؤون الدٌنٌة  ثم التً كانت تابعة  لوزارة  االتلقٌن المدرسً  و

المعاهد بقسطٌنة و مً مثل جامعة األمٌر عبد القادرلالتابعة لوزارة التعلٌم العلً و البحث العداغوجٌة والبحثٌة األكادٌمٌة الب

ى الرقعة الجغرافٌة  للوطن تلٌها، الى كلٌات الشرٌعة  التابعة للجامعات المنتشرة  أفوقا و عمودٌا على مستواإلسالمٌة  و

 س المكثفالتأسٌ ، هذااألعلى التابع لرئاسة الجمهورٌةالمؤسسات  االستشارٌة  ومنها تحدٌد  المجلس و اإلسالمً جانب  

بطها الى نهج  ٌر المهام ٌبرر ضرورة  الحاجة اص ولمؤسسات إنتاج المعرفة الدٌنٌة  على تنوع واختالف طبٌعة االختص

إعادة  توزٌع مضامٌنه، أمر ٌتطلب  من الحاجة الى  إنتاجها  المعرفً  وبواقع فً طبٌعة  بالدافع لتأسٌسها  تارٌخٌا  و

من ثم  تصنٌف  هذه المضامٌن وفق القاعدة التً تقول  بأن كل إنتاج ذه المضامٌن إحصائٌا  ود هالناحٌة المنهجٌة رص

ه المعرفة  بحاجتها منهج  لربط مضامٌن هذاالجتماعٌة  أي ال بد من مسلك  ومعرفً  نظري  له مغزاه و حاجته 

حظات  األولى من تارٌخ الجزائر المستقلة إلى االستبدال من اللتً كانت تصبو لها سلطة التوجٌه والسٌاسٌة  الاالجتماعٌة و

  .غاٌة  الفترة المحددة تارٌخٌا

V: مصادر و مراجع  الدراسة . 

 مصــــــــادر المؤسسات الدٌنٌة المدروسة: -

: مصادرها  هً التقارٌر الداخلٌة لوزارة التعلٌم األصلً باإلضافة  الى المرصد ـ معاهد التعلٌم الدٌنً  األصلً 1

 الثابت من  مقررات المناهج  المعتمدة  على حٌن  لحظاتها التارٌخٌة.

 المتون المنشورة  باإلضافة الى التقارٌر الخاصة بكل ملتقىـ ملتقٌات الفكر اإلسالمً : مصادرها  2

عنه  بالغتٌن  لمعرفٌة  هً  الدورٌات التً تصدرمخرجاتها اً األعلى:  النصوص القانونٌة واإلسالم ـ المجلس 3

 العربٌة و الفرنسٌة الى جانب متون ملتقٌاته الموضوعاتٌة المنشورة.



القانونٌة ومعارف تدرٌس أقسام التخصصات ذات الصلة إلى جانب النصوص  ـ المؤسسات الجامعٌة: مصادرها 4

 رسائل ما بعد التدرج الماجستٌر و الدكتوراه. عٌنة من

 مراجع المقاربة النظرية: 

فً دراسة    المعرفٌة  التً وضفتشاد بجملة من المراجع النظرٌة واءات األولى، فّضلت فرقة البحث االستربعد اللق

 حالة المقارنة، مع  وجوب التذكٌرأصبحت مخرجاتها سند منهجً  ومتون مرجعٌة ٌعتمد علٌها فً المؤسسات المماثلة و

الى العلوم اإلنسانٌة و االجتماعٌة وال نسعى  واهج المعلوم الدٌنٌة  ئمة بٌن منأننا ال نسعى  باعتماد هذه المراجع  إلى الموا

 إعادة بناء الدراسات اإلسالمٌة كما ذهبت إلى جملة من الكتب المرجعٌة التً صدرت فً  السنوات األخٌر.

 نماذج من المراجع المعتمدة: 

 1- Luc –WILLY, Islam et pensée contemporaine en Algérie, la revue Al –Asala  

1971-1981) ) 

هذا الكتاب  أعتمد لصلته المنهجٌة المباشرة  بإشكالٌة موضوع البحث ـ حللت فصول متنه محتوٌات مجلة األصالة   

 .1981الى أن توقفت سنة  1971منذ بداٌات نشرها سنة 

2- Fanny Colonna, Instituteurs algériens (1883-1939)  

أطروحة الدرجة الثالثة فً علم االجتماع لكن منطقه النظري أثروبولوجً صرف  هو عبارة عن هذا الكتاب و

   .أعتمد     لفهم  مسار تشكل  النخبة الدٌنٌة  مع التركٌز على  تأثٌر  السٌاسة الثقافة الفرنسٌة

3- Olivier Carré, Enseignement islamique et idéal socialiste 

التنمٌة المركزٌة الناصرٌة سة سٌا ة المقارنة بٌن الحالة الجزائرٌة و تجربةعتمد لالستئناس فً حالكتاب أ   

 التعلٌم الدٌنً  فً مصر.و

ٌعالج مسألة محاوالت ع المرجعٌات فً تونس، كتاب جدل ـ  كتابً أحمٌدة النفٌر  حول   الخطاب الدٌنً وصرا 4 

 المعاصرة بالمفهوم اإلصالحً.و متطلبات العصرلمجال الدٌن  وتحٌننه  لٌتماشى وبا  االنتقالنخب   التحدٌث 

بالنسبة  لموضوع الدراسة  تكمن فً  القسم األول  در سوسٌولوجٌة الفتوى. أهمٌته كتاب حٌدر إبراهٌم حٌ - 5

 النظري  المتعلق  بالتارٌخ ، العلوم اإلنسانٌة  وسوسٌولجٌة الفتوي.

، الذي  تناول  المسائل النظرٌة المتعلقة  بسوسٌولجٌة تارٌخ   عٌل، سوسٌولوجٌا الفكر اإلسالمًكتبا محمود إسما -7



 ومسار تشكل  الفكر اإلسالمً.

  إشكالٌة العالقة ما بٌن المشروط و االمشروطركة التحدٌث الدٌنً / الفلسفً وـ  كتاب روزٌن شٌخ موسى، ح 8

 ٌنٌة.أهمٌته تكن فً مقاربته اإلبستمولوجٌة ذات الطابع الفلسفً  للمعرفة الدو

هً عبارة   عن  ٌعة لصاحبه ساري  حنفً، محتوٌاتهكتاب "علوم الشرع والعلوم االجتماعٌة نحو تجاوز القط -10

خالصة أبحاٍث مٌدانٌة أجراها المؤلّف  حول جملة  من كلٌات الشرٌعة فً بعض البلدان العربٌة،  المعالجة  ومناهجها   

أحكامه، الثانٌة  ترى أن الفقه ال  الثقافة الدٌنٌة  فً الفقه وال ٌمكن اختزركزت على أمو ر ثالث  األولى  القول بأنه 

ٌحتاج  الً فهم عمٌقا بظروف أحكائه، بٌنما  المسألة  الثالثة  تحاول أن تنزٌل الفقه على الواقع، ٌحتاج إلى أدواٍت 

وم االجتماعٌة خاصة،  من هنا تأتً  أهمٌة  سوسٌولوجٌة  علمٌة  تتطور، وما تزال، فً بوتقة العلوم اإلنسانٌة عامة، والعل

 اعتماد هذه الكتب كمرجع أساس  ٌدخل فً اإلطار المنهجً  األعم لهذه الدراسة.

االجتماعٌة أن ٌتجاوز  تأثٌر المعرفة الدٌنٌة المنتجة إلنسانٌة وألي دارس فً العلوم االمتمثل  فً كون  أنه لم ٌعد و 

 التراجع  للمجتمع. على الوعً العام من حٌث الدفع و

 

 ملخص اإلشكالية باللغة الفرنسية
 
Ce projet proposé vise à relancer et actualiser les débats  autour de la production du savoir religieux au niveau 

des universités, instituts et  centres d’études islamiques en Algérie, et à partir de là, tenter de comprendre la 

relation entre ce savoir religieux savant et les enjeux majeurs de la société. Du point de vue méthodologique, 

ceci requiert un recensement de ce produit scientifique en corrélation avec la charia, les croyances et 

différentes filières  des sciences islamiques en vue de l’organiser de manière à faciliter le classement de ses 

domaines et ses sous-disciplines, traditionnels et modernes. Par la suite,  tenter de répondre à la question de la 

compatibilité et l’incompatibilité pour le besoin de la société à une  culture religieuse qui stimule les esprits, 

expose ses priorités, et cristallise sa vision face aux réalités de ses problèmes. A cet effet, nous essayons de 

répondre à la question suivantes : ce corpus permet-il au savoir religieux de reproduire la culture héritée 

transmise de la raison scolastique, ce qui accroît le récroquevillement sociétal et la mémoire cognitive 

collective, ou qu’il ait connu des mutations au niveau des approches, des contenus et des choix  de sujets et de 

thèmes, les rendant plus associés aux enjeux de la réalité scientifique, sociale et religieuse? 

 

 اإلنجليزيةملخص اإلشكالية باللغة 
 

This project aims to study the relationship between the reality of public awareness of the community and the 

production of religious knowledge at the level of graduation stages and then try to determine the relationship 

between this scientific knowledge of religious and major issues of society, which makes this knowledge needs 

to be addressed and re-evaluated at the level of production curricula This methodologically needs to formulate 

a special model that helps to filter them on the basis of conflict and consensus of different branches of the 

disciplines of its branches at the level of beliefs and judgments, and then try to answer the question of 

proportionality and compatibility with the need of society for culture. Religious stimulates minds and draws 



priorities for the horizons of his renaissance and crystallized his vision of the reality of his problems. 

  Understanding the incompatibility and compatibility of the knowledge production of the relevant university 

institutions can only be achieved by analyzing the religious cultural discourse of the world at the level of the 

official university institutions and then trying to question its content.  

Or tend to work on the production of cognitive helps to communicate with modern cultures and knowledge 

that help to get out of the state of convulsive awareness, which is one of the most important causes of various 

religious conflicts and conflicts in all forms of doctrinal and doctrinal, which contradict and scramble with the 

values of the prosperous human age that express His spirit is the verses of tolerance and tolerance in our urban 

heritage on the various conditions it forms and the history of the application of the outputs of its ideological 

visions and its interactive jurisprudential judgments. 

 :توزيع المهام )المحاور( على الباحثين .2

 ملتقٌات الفكر اإلسالمً:  جٌونولجٌة التأسٌس  ومخرجات المعرفة الدٌنة المتشظٌة الزوبٌر عروس
 

 فرٌد مركاش

إنتاجها المعرفً : جامعة األمٌر عبد القادر بقسنطٌنة و معهد مؤسسات األكادٌمٌة والجماعاتٌة وال جٌاللً المستاري
 بغرداٌة نموذجٌن القرارة

 معاهد التعلٌم الدٌنً و األصلً:  جٌونولوجٌة التأسٌس ومناهج التلقٌن سهام شرٌف

ة الزهراء مفاط
 جدٌد 

 المجلس اإلسالمً و مخرجات معارفه الدٌنٌة

 
 
 


