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 م�خص:  

العر�ي، مو�حا العالقة ا�جدلية يروم هذا الكتاب إ�� تقديم تفس�� عل�ي لسياق �شوء اإلعالم الدي�ي �� الوطن  

ال�ي تر�ط ب�ن حق�� الدين واإلعالم، وم��زا أهمية ر�ط النظر�ات السوسيولوجية املعاصرة با�حقل الدي�ي، نظرا ملا  

 �� جدد  فاعل�ن  بروز  مع  باملوازاة  ا�حياة،  جوانب  مختلف  تمس  وجوهر�ة  عميقة  تحوالت  من  األخ��  هذا  �شهده 

�ش�ل وما  الدي�ي،  �� ا�حقل  أصبحت  الفتوى  أن  خصوصا  اإلسالمية،  العر�ية  ا�جتمعات  ع��  خطورة  من  هذا  ھ 

متناول ا�جميع، وذلك �سبب االستخدام املفرط لوسائل التواصل االجتما��، مع انتشار ما �س�ى ظاهرة الدعاة  

 ا�جدد. 

 �لمات مفتاحية: 

 توى، االقتصاد املوسيقي.الدين، اإلعالم، الدعاة ا�جدد، التدين الفردي، األن��نت، سوق الف

 

 

Summary : 

This book aims to provide a scientific explanation of the context of the emergence of religious media 

in the Arab world, explaining the dialectical relationship between the fields of religion and the 

media, and highlighting the importance of linking contemporary sociological theories to the 

religious field, given the deep and fundamental transformations that the latter is witnessing 

affecting various aspects of life, in parallel with the emergence of new actors in the religious field, 

and the danger this poses to Arab Muslim societies, especially that the fatwa has become in the 

hands of everyone, due to the excessive use of social media with the spread of the so-called 

phenomenon of new preachers. 

Keywords:   religion, media, new preachers, individual religiosity, internet, “fatwa” market, Economy 

of Music. 
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كتابا �� طبعتھ    القرو��ن للنشر والتوزيعصدر للباحث املغر�ي �� علم االجتماع الدكتور رشيد جرمو�ي عن دار       

الدينية"    –صفحة من ا�حجم املتوسط    196��    -الثانية   التحوالت  "الدين واإلعالم �� سوسيولوجيا  املعنون ب: 

شهر    )1(  �� سنة    ،2022،  ماي وذلك  صدرت  أو��  لطبعة  تنقيح  األصل   �� فيصل   2019وهو  امللك  مركز  عن 

العدد   الفيصل  (كتاب  اإلسالمية  والدراسات  جديدة 28للبحوث  إضافات  ا�حالية ع��  الطبعة  اشتملت  حيث   ،(

 راسة �عنوان: (االقتصاد املوسيقي، األغنية الدينية نموذجا)، مع توسع أك�� �� املراجع. تضمنت بخصوص د

 نبدة عن املؤلف والكتاب: 

ال�اتب هو الدكتور رشيد جرمو�ي، باحث أ�ادي�ي و�اتب مغر�ي، حاصل ع�� دكتوراة �� علم االجتماع من جامعة 

االجتم لعلم  أستاذا  حاليا  �عمل  بالر�اط،  ا�خامس  عضو محمد  وهو  بمكناس،  إسماعيل  موالي  بجامعة  اع 

 �� األديان  سوسيولوجيا  حقل   �� الباحث�ن  أهم  من  �عت��  مدر�د)،  (إسبانيا/  االجتماع  لعلماء  العاملية  ا�جمعية 

املغرب والعالم العر�ي، حيث أنجز عدة  بحوث ودراسات �� هذا امليدان، عالوة ع�� أن أطروحتھ لنيل الدكتوراة، 

عن تحت  دراسة �انت  واملمارسات:  واالتجاهات  القيم  وتحول  "الشباب  باملغرب):  والتدين  (الشباب  وان: 

 سوسيولوجية �عمالة سال".

الكتاب   خاصة   196يضم  مالحق  مع  فصول،  وستة  عام  مدخل  ع��  يحتوي  املتوسط،  ا�حجم  من  صفحة 

الفلسطي  االجتماع  عالم  قدمھ  الكتاب  أن  كما  اإلحصائية،  واملعطيات  وصف با�جداول  حيث  حنفي،  ساري  �ي 

الكتاب بأنھ من الكتب القليلة ال�ي تناولت املوضوع �عمق فكري و�فهم أك�� واقعية ملا �عتمل �� العالم العر�ي من 

 تحوالت عميقة �� ا�حقل الدي�ي. 

   ع�� سبيل االس��الل:

العالم    �� األديان   " عنوان:  يحمل  عام،  بمدخل  كتابھ  الباحث  بمنطقة اس��ل  الدي�ي  املشهد   �� قراءة  املعاصر... 

 " اإلسالمي  –العالم العر�ي 

ال�ي تحاول تقديم تفس��ال�عد   املهمة  ب�ن الكتب  العر�ي كتاب من  �� الوطن  الدي�ي   ، عل�ي لسياق �شوء اإلعالم 

 وتبيان العالقة القائمة ب�ن اإلعالم من جهة والدين من جهة ثانية. 

سي   �� الكتاب  أهمية  مست  وتبدو  ال�ي  التحوالت  من  بمجموعة  عرف  ظرف   �� الوجود  إ��  خرج  إذ  صدروه،  اق 

ب العام  السياق  تم��  حيث  الدي�ي،  ا�حقل  ذلك   �� بما  االجتماعية،  ا�حياة  منا��  عرف��ا  مختلف  عميقة  تحوالت 

السيا��ي اإلسالم  والتو ،  حر�ات  االتصال  لوسائل  الواسع  االنتشار  نتيجة  جدد  ديني�ن  فاعل�ن  اصل وظهور 

الدينية  الفضائية  الدينية لألفراد  ،�القنوات  التنشئة  �� عملية  مع    .ال�ي أصبحت �ش�ل وسيلة أساسية  باملوازاة 

ال�ي بدأت تفقد م�ان��ا، إذ مع ظهور األن��نت وثورة األنفوميديا التقليدية  الدينية  ألف�ن   املؤسسات  حسب �عب�� 

�ق ا�حتوى الدي�ي، لذا من الضروري بم�ان، التوقف عند ما  مهمة إلنتاج و�سو   اتكمنص  ن أصبحالذي  )،2توفلر(

�س�ى "اإلعالم الدي�ي"، وما يمارسھ من تأث�� ع�� الشباب �� تمثل الدين كنص مقدس، والتدين كممارسة وسلوك 

 .ثقا��
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إمب��يقية   معطيات  من  منطلقا  ميدانية،  كدراسة  الكتاب  هذا  است�  و�أ�ي  مع  باملغرب،  الدي�ي  ا�حقل  حضار  �م 

و�ت�ح من خالل ،  الباحث �جموعة من الدراسات واألبحاث والتقار�ر عن حضور اإلعالم الدي�ي بالوطن العر�ي

أن الباحث لم يّدع تقديم �ل األجو�ة املمكنة كما    هذه الدراسة، مدى تمكن و�ملام الباحث باملن�ج الك�ي والكيفي،

أغوار لس��  جادة  مساهمة  تمثل  ما  بقدر  املوضوع  وال   حول  شائك،  كموضوع  واإلعالم  الباحث�ن الدين  ستثارة 

 لالنتباه لظواهر أخرى تتصل بحق�� الدين واإلعالم. 

، وضع األديان �� العالم املعاصر، تفاعال مع جدلية إزالة ال�حر وعودتھ، إذ نجد �� )3( و�ناقش الباحث �� املدخل

السوسيو  مؤس��ي  من  �ل  مع  الكالسيكية  السوسيولوجية  دور�ايم، األدبيات  إيميل  ماركس،  �ارل  أمثال  لوجيا 

حيث ع��وا �ش�ل صر�ح عن حصول "أفول للدين" أو ما سمھ ماكس    ،وأوغست �ونت، و�التحديد مع ماكس في��

مع ما رافق ذلك من    )4((Désenchantement du monde)في�� ع�� مفهومھ ا�جد��: "بإزالة ال�حر عن العالم"  

إال أن ما �شدك �� تقسيم العمل و�روز التمدن واالنفجار املعر�� وما صاحبھ من تطور صنا�� وثورة تكنولوجية،  

عن   تحدث  عندما  ونظري  م����  نقاش  من  الباحث  بھ  تقدم  ما  هو  للعالم"البحث  ال�حر  بمع�ى   )5("عودة 

الدين مع م  إ��  "ال�جوء"  أو  الدين  إ��  إذ "العودة"  �� ا�حقل اإلعالمي،  العالم من تحوالت عميقة خاصة  ا شاهده 

أو  "علمانية"  ع��ا  يقال  ال�ي  ا�جتمعات   �� ح�ى  وذلك  مختلفة  وأش�ال  جديدة  بأنماط  الدين  إ��  العودة  تمت 

الثقافية واالجت للبنيات  العر�ية اإلسالمية مازال هو املؤطر األسا��ي  �� ا�جتمعات  الدين  ماعية  "الئكية"، مع أن 

 و�جمل الذهنيات. 

اإلسالمي،   –و�قدم الباحث مالحظات وتفس��ات مهمة تتصل �سياق التحوالت الدينية ال�ي بصمت العالم العر�ي  

الفردي)   و(التدين  النس�ي)  إ��  املطلق  من  و(االنتقال  الدينية)  املؤسسات  عن  القداسة  (نزع  عناصر؛  أر�ع  و�� 

 و(بروز نزعة اس��الكية دينية).

نزع القداسة عن املؤسسات الدينية، وخ�� دليل ع�� ذلك هو "بروز حركية فردانية، تتجاوز عقلية  ا يخص  موفي

االحت�ار والوصاية واالستبداد وعدم القدرة ع�� استشراف املستقبل" بال��امن مع تراجع حر�ات اإلسالم السيا��ي 

وأش�اال جديدة أك�� تحررا وفردانية، باملقابل وموجة التحرر الفردي، ومع�ى ذلك، أن التدين أصبح يتخذ أنماطا  

 مع تراجع دور املؤسسات الدينية التقليدية لصا�ح فاعل�ن جدد، وأهمهم اإلعالم الدي�ي. 

ل�ل   االنتقال وثانيا،   تجاوزا  النسبية  باملقوالت  سماه  ما  ظهور  ع��  الباحث  أكد  بحيث  النس�ي،  إ��  املطلق  من 

حس الك��ى  السرديات  أو  الباحث�ناملطلقات  �عض  �عب��  رفض  )6(ب  مع  انفتاحا  أك��  أصبح  الشباب  أن  إذ   ،

الذات، وأض�� ا�جيل "الناقم" من الشباب �ستخدم مفاهيم عاملية بنفحة    حول وقعة  ق �غالقية واملتالتصورات اال

صر" ن�اية �� إسالمية كمفهوم "ا�جهاد اإللك��و�ي" و "اإلسالم الديمقراطي" و"النسو�ة اإلسالمية" و"املسلم املعا

أو   والوزارات  العلمية  �ا�جالس  الرسمية  املؤسسات  أو  السيا��ي  اإلسالم  حر�ات  أطرت  ال�ي  القديمة  املفاهيم 

 املدارس، و�ت�ح أن األمر يتعلق بتغ�� جوهري ونو�� �� املرجعيات املوجهة ل�حقل الدي�ي. 

السابق�ن   للعنصر�ن  كنتيجة  التدين،  من  جديدة  أنماط  ظهور  الدينية)  وثالتا،  املؤسسات  عن  القداسة  (نزع 

نتقال من املطلق إ�� النس�ي) حيث برز التدين الفردي كش�ل من أش�ال تمثل الدين باعتباره تدينا يقوم ع�� و(اال 
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املؤسسات   من  وغ��ها  واألسرة  �امل�جد  سابق،  وقت   �� دينية  سلطة  �انت  ال�ي  الدينية  املرجعيات  �ل  إسقاط 

ستمداد والتلقي غ�� الرسمية لي�ون "املسلم، خصوصا الشاب، يصبح مرجعا لنفسھ �� اال الدينية الرسمية م��ا و 

 ) 7(واملمارسة والتوجيھ والسلوك والتمثل".

يتعلق الرا�ع  املنطقة    بالتحوالت    والعنصر   �� حدثت  ال�ي  حتمية بالك��ى  كنتيجة  دينية  اس��الكية  نزعة  ��وز 

إذ تجلت   الثقافية للتشبع بقيم براغماتية،  "السوق االقتصادي من إم�انات هائلة لتسو�ق املنتجات  فيما يوفره 

الدي�ي الدين ع�� مدخل اإلعالم  ف��ا  بما  تكييف"  والرمز�ة  ا�حقيقية وا�حتملة   ع��  التوقعات  الدي�ي مع  العرض 

ب التشدد،  بدل  وال��خيص  التيس��  ع��  ينب�ي  الدي�ي  ا�خطاب  أصبح  حيث  بدقة"  مس��دف  أشار  �جمهور  حيث 

 الباحث إ�� ظهور نوع من التطرف الدي�ي والعنف والال�سامح. 

تفاصيل سياق ظهوره �� الغرب والعالم الوقوف ع��  بقد عمل الباحث ع�� توضيح دقيق ملفهوم اإلعالم الدي�ي،  و 

نتج عن ضرو  �ان مواتيا بحيث  الغرب   �� الدي�ي  ظهور اإلعالم  أن سياق  أمل��ا  العر�ي، مقدما مالحظة مفادها  رة 

والتكنولوجية ال�ي حدثت هناك، مقارنا بذلك �شأتھ �� املنطقة العر�ية، ال�ي   طبيعة التطورات السوسيوتار�خية  

بنوع من الضبابية والتن�يل املفا�� الذي لم يل��م باملسارات ال�ي يجب املرور م��ا مليالد   –حسب الباحث    -تتسم  

 هذا النوع من اإلعالم. 

م الدي�ي، ال�ي وصفها الباحث با�خط��ة، أنھ أسهم �ش�ل وا�ح �� تراجع دور املؤسسات الدينية  ومن تبعات اإلعال 

التقليدية، إذ �حب البساط م��ا حيث أض�� يتحكم �� إنتاج و�عادة إنتاج القيم الدينية ومن ثم ينفلت من رقابة  

لدعاة ا�جدد" بحيث يمثلون حر�ات ما  الدولة، و�خدم أيديولوجيات معينة، ما أتاح الفرصة لظهور ما �س�ى "با

الدينية   املعلومات  للدعوة و�شر  الدي�ي منصة مناسبة ومجاال خصبا  �� قنوات اإلعالم  �عد اإلسالمو�ة، ووجدوا 

 �ش�ل يخدم أيديولوجيا��م و�تناسب معها. 

اإلسالمية،   العر�ية  ا�جتمعات   �� التدين  تحول  ا�جدد"  "الدعاة  ظاهرة  تمثل  املع�ى،  ا�جما�� ��ذا  التدين  من 

�ل  من  منفلت  فردا�ي  تدين  إ��  السيا��ي)  اإلسالم  (حر�ات  حديثة  أو  تقليدية  سواء  دينية  إ�� مؤسسات  املنت�ي 

 تقييدات واش��اطات معينة. 

بدراسة ميدانية حول ال�خصيات الدعو�ة األك�� تأث��ا �� الشباب    عملھالباحث    عزز وللتعمق أك�� �� املوضوع،  

ص
ُ
من خاللها إ�� حجم التأث�� ا�خط�� الذي تمارسھ هذه ال�خصيات ع�� الشباب، وكنتيجة لذلك،   املغر�ي، خل

الدين�ن  الفاعل�ن  هؤالء  ع��  الكب��  اإلقبال  سبب  الباحث  يفسر  كما  مشوهة،  دينية  هو�ة  الشباب  لدى  تتش�ل 

ب�ن قيم اإلسالم وقيم ا�حداثة ي��ل من املزج  إ�� �ون لغ��ا�جدد بطبيعة خطا��م الدعوي الذي  تبدو   م، مضيفا 

البشر�ة  التنمية  مفاهيم  �عض  من  ي��لون  أ��م  إذ  الشباب،  اهتمامات  من  وقر�بة  ا�جميع  متناول  و��  �سيطة 

أفرز �اال  ما  ا�جماعة،  بدل  الفرد  ع��  و�ركز  الفردانية  من  �عمق  ا�جديد  التوجھ  جعل  ما  الذات،  ع��  عتماد 

 للشباب.  ثقافية الدهنية وال ات�� البني  انفصاما واغ��ابا سي�ولوجيا واجتماعيا

�� عالقتھ  و  الدي�ي  ال�ي مست اإلعالم  التحوالت  الباحث ��  ال�ي توقف عندها  الدي�ي،  ا�ع�اسات اإلعالم  ب�ن  من 

أسفر عنھ   ا ، فقد أصبح األن��نت مصدرا للمعلومة الدينية بنسب متفاوتة أحيانا ب�ن الشباب، م با�جال االف��ا��ي



 
 الدین واإلعالم في سوسیولوجیا التحوالت الدینیة  

 
 

 
2022 نونبر 17   6 الصفحة     

الذي  من   ال��يء  ا�جدد"،  و"املفتون  اإللك��ونية"  "الفتوى  ظهور  خالل  من  الدي�ي  املشهد  مست  جذر�ة  تحوالت 

الديني�ن  الفاعل�ن  هؤالء  قبل  من  محتكرة  أصبحت  بحيث  الفتوى  مجال   �� كب��ة  وفو��ى  واسعا  جدال  سبب 

ر سواء با�حضور الرس�ي ع�� ا�جدد، مما خلف ردود فعل مؤسساتية من قبل الدولة �غية اإلمساك بزمام األمو 

 العالم االف��ا��ي أو عن طر�ق إ�شاء مدونات خاصة تا�عة لها. 

ير بالذكر، أن هذه التحوالت قد خلقت جدال واسعا �� أوساط املهتم�ن با�حقل الدي�ي، وتم طرح إش�ال أية دوا�ج

الفضاء   "توصيف  استخدام  أن  اعت��  من  فهناك  باالف��ا��ي؟  الواق��  تر�ط  الفضاء  عالقة  مقابل   �� الطارئ 

اإللك��و�ي   ،مرده �جملة من األسباب"  الفع�� ال�خصا�ي  ا�جتمع  ا�حصر سياق  املثال ال  ونأخذ م��ا ع�� سبيل 

وليس الواق��، وارتباطھ بالدعاة ا�جدد، بحيث أنھ �� هذا الفضاء، تك�� مطالبة الدعاة للعامة بإحداث �غي��ات  

وسلوكه تفك��هم  أنماط   �� لبنية  حقيقية  الفعلية  التحوالت   �� البحث  عن  معزل   �� ذلك  و��ون  و�عامال��م،  م 

�عارض  هناك  أن  يفسر  مما  التحتية"  االعتبار   اا�جتمع  �ع�ن  األخذ  عدم   �� يتج��  واالف��ا��ي،  الواق��  ب�ن  ما 

من  نوعا  يخلق  مما  ا�جدد،  الدعاة  طرف  من  تار�خية  السوسيو  والظرفية  والثقا��  االجتما��  الفو��ى   السياق 

بحيث أن �ل من لھ القدرة ع�� جعل ا�جتمع االف��ا��ي من��ا إلسداء النصيحة والدعوة إ�� التغي�� دون أن �عرف  

 كيف ستتم العملية، مما سيؤدي إ�� خلق هو�ة دينية جديدة مضطر�ة ومشوهة و�جينة.

قتصاد املوسيقي، حيث تناول �� اال  -حسب الباحث–باإلضافة إ�� تطرقھ األغنية الدينية أو ما يمكن أن �سميھ  

العر�ية  ا�جتمعات   �� الدينية  األغنية  ظهور  سياق  ذكر  مع  املسلم�ن،  لدى  والدين  الفن  جدلية  الفصل،  هذا 

اإلسالمية، باملوازاة مع الغوص �� الدالالت السوسيولوجية لألغنية الدينية وتفكيك مورفولوجي��ا، مع ال��ك�� ع�� 

ول �� هذا النمط من الغناء، وكيف أن حر�ات اإلسالم السيا��ي بمختلف أنواعها عملت  اإلشارة إ�� عناصر التح

ع�� إعادة إنتاج املواقف نفسها من الفن �ش�ل عام واملوسيقى واألغنية �ش�ل خاص، وفسر الباحث سياق ظهور  

لال  كب��ة  سوقا  وأصبح  الدينية،  األغنية  مع  املسلم  الشباب  صا�ح  أنھ  حيث  اإلسالمي  ما  البوب  ظل   �� س��الك 

 �عيشھ ا�جتمعات العر�ية من تحوالت عميقة. 

ن دينيا بحيث �عتمدون �ش�ل ��سالخ واالغ��اب الذي تحدثھ شب�ات األن��نت �املتحولوأ�سط مثال ع�� ذلك، اال

أسا��ي ع�� الشبكة العنكبوتية كمصدر للمعلومة والفتوى، فيتم تمر�ر معارف دينية "غ�� من�جمة مع السياق  

يد ا  �� فريسة  هؤالء  يجعل  الذي  ال��يء  وأح�امھ"  الدين  مبادئ  فيھ  تطبق  الذي  السياق  ح�ى  وال  لثقا��، 

 التنظيمات اإلرهابية �ش�لو��م وفق تطلعا��م وأيديولوجيا��م.

هو   االف��ا��ي  العالم  أن  يرى  آخر  توجها  نجد  واالف��ا��ي،  الواق��  ب�ن  يفصل  الذي  التصور،  هذا  مقابل  و�� 

التأث��    امتداد �� الديني�ن ع��  للفاعل�ن  الواقعية  يؤكد قدرة ا�حياة  �� اآلن ذاتھ، مما  الواقع  بينھ و��ن  آن ومز�ح 

فيما يتم تداولھ ع�� شب�ات األن��نت، "وهذا ال يجعل من مواقع اإلفتاء االلك��و�ي تحوال جذر�ا و�نيو�ا �� السلطة 

شريعية وا�جمهور املسلم نفسھ، فهو ال يزال مشدودا إ�� الدينية، بل هو مجرد تكيف يصون حقيقة املؤسسة الت 

 بيئتھ الواقعية بأواصر متينة ع�� الرغم من انخراطھ �� عالم اف��ا��ي". 

 ع�� سبيل ا�ختم: 
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كتاب: "الدين واإلعالم �� سوسيولوجيا التحوالت الدينية" يضعنا أمام �ساؤالت و�ش�االت تتعلق بتدب�� الدين إن  

العر  ا�جتمعات  رؤ�ة  ��  من  تنطلق  شمولية  الباحث  نظرة  تبدو  بحيث  باإلعالم،  وعالقتھ  اإلسالمية  �ية 

�امل املسؤولية �� �عاملھ مع األن��نت ومع االس��الك الرمزي للدين من   الذي يحملھسوسيولوجية، تنتصر للفرد  

ل�حتمية ينتصر  ال  فالباحث  املع�ى،  ��ذا  دينية،  معلومات  من  التقنية  تفرزه  ما  أن ا  خالل  باعتبار  لتكنولوجية 

 من�لقات التقنية واألن��نت ال تتعلق باملش�ل ف��ا بقدر ما تتعلق بتصرفات الفرد و�عامالتھ معها. 
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