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ורבאנית נתפשת כחלק מתהליך המודרניזציה הסביבה הא,אירופאיםבמחקרים הסוציולוגיים 

של ר השני והשלילי ודבני ה, כיום צעירים.  הולך ופוחתשתפקיד הקהילות הדתיות בה

 גם כבחירה –אחר זהות אוטנטית יותר ויותר פונים לאסלאם בחיפוש  באירופה המהגרים 

 את הפנייה לאסלאם כגורם יבחןהמחקר הנוכחי . וצתיתאינדיבידואלית וגם כנטייה קב

 לשם כך נבדקו –ור השני בארצות אירופאיות דבני ה, הזהות בקרב צעירים מהגרים

 שגרות בברלין ושהוריהן יוצאי )30 – 13גילאים ( צעירות ארבעים נשים מוסלמיות

סלאם הייה עבורן  כל הנשים היו סוניות והא . גרמניה ובוסניה,פלסטין, רקיהטו, מצרים

  .מוקד התייחסות עיקרי

  

 רגשות ,למכלול שלם של התנהגויותפניה לאסלאם כציר לכינון מחודש של הזהות קשור 

 .סגנון אסטטי מסויםנטייה דתית ומוסרית מסוימת אלא אפילו לא רק  הוא כולל, ומחשבות

 בצרכנות ,י הציבורבופעה במרחגנון הסבו בבחירה בסגנון לבוש, בין היתר, מדובר

לעתים גם גרפיטי בתוכן מוסלמי , תגרמני-  אסלאמיתהופ-בשמיעת מוזיקת היפ , אסלאמית

חזרה לצורת הדת של מסמלת את האינה  לאסלאם פניית הצעיריםבדרך כלל  . ועוד

ואלים יטדתיותם מהווה תערובת של ר, האחרונים נתפשים כאינם דתיים לעומק; הוריהם

צעירים רואים , לעומת זאת. פריות מקומיות מארצות מוצאם כ עממיות ומסורותאסלאמיים

. אתניות ולאום, מתרבותנטול כל מרכיב נוסף את עצמם כמחפשים את האסלאם הטהור ש

ת לעתים פעילות דתית מתבצע. לסונה במיוחד לקוראן ו–לשם כך הם חוזרים לשורשים 

 סביב פעילות תתמקדאך היא מ,  שיחבקבוצות וירטואליות באינטרנט ולעתים בקבוצות

 כך נוצרות צורות חדשות של סגנון חיים דתי שמהוות את . פרשנית של הטקסטים הדתיים

  .אסלאמית-התשתית לתרבות נוער דתית

  

-אופי הפנייה לאסלאם בקרב המהגרים קשור להיותם בני מיעוט בחברה הפוסט, ללא ספק

 גם במרחב האורבאני של תיש לזכור כי פנייה לאסלאם מתרחש, יחד עם זאת. מודרנית



התכונה האופיינית למטרופוליס הגדולה זאת מגוון . איסטנבולבקהיר וב, ארצות מוסלמיות

מגוון מרחבים דתיים ": שירותי דת"היא מתממשת גם בתחום של , רחב של אפשרויות

מרחב אורבאני של  כך נרקם. ירים לעשות בחירה אישיתמוסלמיים בברלין מאפשר לצע

ינים לעצמם לא רק את ממסגדים וארגוניים דתיים בברלין מז. מוסלמית- דתיתתרבות נוער

 מה שמאפשר לצעירים ולצעירות למצוא ,תושבי השכונה הסמוכה אלא את כל תושבי העיר

צעירות שהשתתפו במחקרנו  על ידי הבחירת המסגד.  אימה לאופיים האישיסביבה מת

אישיות ,  דתיתמידת קפדנות, לאמית אסאסכולה: כגון, תלויה במספר גורמיםהייתה 

, םים שוניית על ידי מעורבות פעילה במרחבים ד.הרכב אתני של מתפללים, מיקום, האימאם

  . עיר הופכת להיות מציאות של בחירה שנתונה למשא למתן

  

. יש לציין כי מהבחינה הסוציולוגית הגירה לעתים קרובות מביאה איתה שינוי בתפישת הדת

אך מהצד השני , האתני והדתי חברתית ואכזבה משפיעות על כינון הזהות הדרה, מצד אחד

 מדור לדור מפסיקה מסורתי-יהדתאורך החיים תרבותיים חדשים העברת -ם סוציובתנאי

כתוצאה . אך במקרה שלנו השינוי הוא עמוק ומשמעותי מאוד.  להיות משהו מובן מאליו

הם מאבדים את הסמכות בשאלות הורי, רת האסלאםהצעירים על טהבני הנוער ומהדגש של 

חזרה לאסלאם אינה גורמת לצעירים הערכו של המרכיב האתני מביאה לכך ש ת הפחת;הדת

, ניתן הזהות הדתית לבין הזהות האת ביים מפרידהם, להרגיש את עצמם יותר טורקים

ים מביאה  הפשטת דת טהורה מהנושא האתני לעת.םיהעינכאשר רק הראשונה משמעותית ב

כמו כן ; .נלמדים בשפה הגרמנית מתוך בחירה מודעתשונים  דתיים טקסטיםלכך שאפילו 

ה או יכי מבחינתם אין הבדל בין גרמניה לטורק, צעירים אינם רוצים לחזור לארץ מוצאם

גם בבחירת בני הזוג מה .  הדת הפכת להיות מופרדת מהלאום–לארצות ערב אחרות 

  .צאם האתניה דתיותם ולא מוזחשוב ש

  

א גם יה, לבישת הרעלה במרחב הציבורי הופכת את הצעירות המוסלמיות לנציגות האסלאם

 אנו מתייחסים כאן לאותו התהליך –בעיני גרמני ממוצע " אחרות" לן אותכתהופ

 סימון זה כאחרות וזרות בשיח הציבורי הגרמני . כאחרלבנטשבאמצעותו המערב יצר את ה

אך ניגודיות מתפתחת כאן לא סביב הדיכוטומיה . ות לגרמניהל תחושת ההשתייכעמקשה 

הדבר גורם , יחד עם זאת.  חול–קודש : אלא סביב הציר,  מערבי– גרמני און מזרחי –ערבי 

להוכיח כי הן אינן קורבנות , למחויבות של צעירות מוסלמיות לשפר את הדימוי של אסלאם

.   פעילים בתחום החברתי והדתישל כוחות פטריארכאליים חשוכים אלא סובייקטים

תודעה של אופי ייצוגי זה ". ייצוגיות"נהפכות לת במרחב הציבורי ויומי-ן היוםיההופעות

מגביר את הלחץ החברתי מהצדדים השונים שמביא ללכידות גדולה ולפיתוח מיומנויות של 

  . הדתיתן וגם מעמיק את זהותויסות עצמי

  



זהות קבוצתית . גרת אינטראקציות חברתיותסש במגורם דינאמי שמכונן מחדה זהות הינ

והתייחסות מצד י שילוב בין תפישה עצמית כחלק מקבוצה זו או אחרת  תוך כדנוצרת

רות שהתפתחו במרחב האורבאני קבוצות צעירים  בדומה לתת תרבויות נוער אח. האחרים

ם אלה תרבות בתנאי. כלכלי- למצב סוציותגובהוצעירות אסלאמיים במידה מסוימת מהוות 

מחזיר לו , ע למודר לארגן מחדש את עולמויפתיחת מרחב חדש שמסי, נוער זהו מימד נוסף

ניתן לומר כי מוסלמים . מעניק משמעות לחייו, את התחושה של כבוד עצמי וויסות עצמי

צעירים במידה מסוימת מחפשים את ההזדמנות לייצוג סימבולי של זהותם במרחב הציבורי 

פנייה לאסלאם מהווה ,  כמו כן. מנת לדרוש את ההכרה מהחברה הרחבההאורבאני על 

מצוא למאפשרת להם , עבור צעירות מוסלמיות דרך לעצמאות ולאוטונומיה ממשפחותיהם

ניתוח תרבות  ,אך יחד עם זאת. 'נישואין כפויים וכו, כליתהמשפחה הפטריאר משקל נגד

פונקציונאליסטי ינו יכול שלא להיות אשל זהות פציה קונסשנשען רק על האסלאם הצעירה 

 ולא דתהביא בחשבון גם את הגורם של דת כ יש ל.ומצמצם מדי שמחסיר את התוכן המרכזי

ית כאל מימד סלמוהמחקר שלנו הראה כי יש להתייחס לדתיות מ – כתופעה חברתית בלבד

ההלטה . שיבידי הסובייקט האנומגוון בחירות מסוים קיום של גורם לסובייקטיבי ש, עצמאי

ואת הידע  שמירת חוקי האסלאם  עללהשתתף בארגון אסלאמי ולהעמיק את ההקפדה 

, )חלום, למשל(סטית ימ- סטית או חציי לעתים קרובות כתוצאה מחוויה מבתחום מגיע

 בהנחות תלוי בהיותו אירופאי של ימינויש לציין כי המחקר ה. חיפוש רוחנימכתוצאה 

אירופאי הנוער ה ה שב האירופאיתובמציאותערביים המקובלות בחוגים האקדמיים המ

תיים של תרבויות ותרב-נוטה להדגיש יתר על המידה את המרכיבים הסוציו, ברובו חילוני

  .  הדתי כשלעצמובנוער דתיות ולהמעיט בחשיבות המרכי

  


