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والذاكرات " الھويات"تجد البالد التونسية نفسھا مجبرة على مواجھة وضعيات جديدة مثل دينامية 
صاحب ذلك من يو تزايدھا، وما " الروحية"منھا وغيرھا، فضال عن تكاثر التوجھات " التاريخية"الدينية 

، وباإلضافة غلى ذلك فإننا نشھد "الديني"الشأن لتصرف العام في تتعلق باصعوبات قانونية و سياسية 
في سياقات سياسية واقتصادية وثقافية واجتماعية وذلك بروزا لخطاب ديني متنوع باسم الديمقراطية 

  ...جديدة 
الھوية "وتبدو ديناميات مختلف أنماط الخطاب الديني وكأنھا تعمل على إدخال تحويرات في مفھوم 

المختلفة بين الديني والسياسي واالقتصادي والثقافي وكذلك ابط ومن ورائه مجموع الرو" الوطنية
، عندما تم 1956وكأنه قد تم تثبيتھا تاريخيا منذ استقالل البالد سنة مثلما تبدو ھذه الھوية  ،الحداثي

  ...االنتماءاتالتونسية على قاعدة أن المواطنة يجب أن تتسامى فوق كل " الھوية"إعالن بناء 
إلى الواجھة من جديد ولكن  "المواطنة"، فإن عديد األحداث قد دفعت مسألة 2011ة غير أنه منذ سن

" قبائل"و " طوائف"من خالل تعبيرات جديدة، وبدا التونسيون وكأنھم يتشكلون أكثر فأكثر في إطار 
  ". نقاء"و " صفاء"أكثر لھم ويعبرون بشكل أكثر وضوحا على ھويات خاصة بھم تبدو 

ة، فإن األنساق الدينية يمكن لھا أن تستعيد من خالل أشكال جديدة سلطة جذب وفي وضعيات األزم
ومن ھنا فإننا نشھد ظھور فاعلين جدد على الساحة االجتماعية والذين يعتمدون  ،كبيرة لألفراد والمجتمع

... " ديني"أو على البنيات السياسية والجمعياتية وغيرھا من أجل بناء معنى  ،إما على منطق خاص بھم
ضمن الصراع حول تونس  واالنخراطوباإلضافة إلى ذلك نشھد انتلجنسيا تميل إلى تثمين مطالبھا 

   ..".الئكية"
، ال يتحدد فقط من خالل األشياء االجتماعية التي يتمظھر من خاللھا بشكل مكثف ومركز" الديني"إن 
فعالة أو كامنة، واضحة أو خفَية في بطرق كذلك من أبعاد الظاھرة اإلنسانية وھو يؤثر  ابعديمثل و ھو 

وقد أثبت خالل السنوات األخيرة قدرته على استعادة مكانة  ،الواقع االجتماعي و الثقافي والسيكولوجي
  .اجتماعية وسياسية وثقافية في إطار حداثة متأزمة

 بالتساؤلفإن األمر يتعلق ، مسار العلمنة ھو قبل كل شيء مسار إلعادة تشكيل االعتقاد لئن كانو 
؟ وماھي ديناميات االعتقاد التي  وفق أي منطق تتم إعادة التشكل ھذه وما ھي العناصر التي يتم اعتمادھا

واألمر يتعلق أيضا بدراسة العمليات المختلفة التي يؤديھا الخطاب الديني من أجل  تحث عليھا بدورھا ؟
 قد بقييبدو أن ما يعرضه الخطاب الديني  حيث ،داخل العوالم الثقافية والرمزية" رؤيته" وضمان تأمين

مھددا من ناحية أولى بالتحلل داخل إيتيقا مشتركة يتم تبسيطھا، ومن ناحية ثانية بالتوظيف داخل عمليات 
  . ا ال يملك الخطاب الديني القدرة دائما على ضبطهمَ وھذا م، "ھويات"إعادة بناء 

اإلسالم "ف . التي يمكن ذكرھا اليوم في تونسن تطور الخطاب الديني من بين أھم الديناميات إ
ومختلف التشكيالت السياسية والدينية األخرى تمثل استعراضات " المسلمون الديمقراطيون"و " السياسي

ومن ھنا فإن األمر يتعلق بتحليل بنيات . مختلفة لقوة اإلسالم وقدرته على التحفيز واالستنفار والتحشيد
لى المعتقدات مجموع التطبيقات والسلوك إى أن ندرج ضمنه باإلضافة ودينامية الخطاب الديني عل

ن الروابط بين الديني والسياسي تبقى أحد ذلك أ... والمؤسسات التي تتجسد من خاللھا ھذه المعتقدات
  .المعَقد لالعتقاد بشكل خاص "المنطق"المجاالت التي يظھر من خاللھا 

، ومن الضروري يعطيه وحدته األساسية شامال اديني إن الخطاب الديني يفترض أن للعالم معنى
إلى انتظارات بعض األنصار والمتعاطفين مع الخطاب الديني والذين يولون عناية أكثر إلى أوال االنتباه 

االنتماء والذين يعطون األولوية إلى  الخطاب الديني تطلعات بعض الناطقين باسم وثانيا إلى، "الرسالة"
ويبدو أن الطريقة المثلى . على حساب مرجعية االنتماء لمجموعة من المعتقدات والقيمإلى تنظيم بعينه، 

للحد من المخاطر تكمن في ترك الباب مشرعا وألطول فترة ممكنة أمام عدم الوضوح والتدقيق في 
  "...المعاني"
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 ،يحيط به ومن بين الصعوبات التي تطرح على الخطاب الديني نذكر عالقاته الصدامية أحيانا مع ما
 ،وجعله على ھامش الحياة االجتماعية ن الذين يسعون للحد من نفوذهمع بعض العلمانييومن ذلك 

ھو مبالغة الخطاب الديني في  ھذه الوضعيةوباإلضافة إلى ذلك نشير إلى صعوبة معرفة ما إذا كان مرد 
ويضاف إلى ذلك . التوافقھذا  نتيجة لغيابھو التوافق مع الثقافات الحديثة أو على العكس من ذلك 
ونعني بذلك قدرته على  قدرته على االستمراريةبالمشكل الكبير المتعلق بمستقبل الخطاب الديني وربما 

األخذ بعين االعتبار لحركية المعتقد والتي تجبره على التأقلم والتعايش مع مظاھر التدين الجديدة في 
الدينية، والتي تدخل في تناقض مع بعض أنماط  "العالمات"عالقتھا بأشكال الفردانية ودينامية انتقال 

   ...التفسير التقليدية لمختلف الذاكرات
  

 ماذا عن الخطاب الديني والدولة الوطنية في تونس ؟: و في ھذا اإلطار تطرح التساؤالت التالية 
تياجات التونسيين احينتظر منه ؟ كيف يستجيب الخطاب الديني إلى ومالذي  بالخطاب الدينييفعل مالذي 

المسيرة لدواليب األحزاب والبالد ؟ كيف الجديدة " الطبقات"أو ضمن  ،سواء أكانوا من فئة المحرومين
أن ) ديني معين وتناقله "تقليد"والذي يفترض أن سبب وجوده ھو المحافظة على (يمكن للخطاب الديني 

لخاصة بالمعتقد والتي يمكن صياغتھا في يعيد صياغة نفوذه من جديد ؟ وما ھي أنماط إعادة التشكيل ا
الدينية ؟ وباعتماد أي أنماط من التنظيم  "المؤانسة"عالقة بھذه الدينامية ؟ وفي عالقة مع أي أنماط من 

بين اإلسالم والسياسة، اإلسالم واالقتصاد، في تونس ماھي التمفصالت الجديدة  الرمزي واإليديولوجي ؟
  ن أن تظھر ضمن ھذا السياق ؟اإلسالم والثقافة، والتي يمك
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