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 ملخص

ختالالت وا ، وماهية رأس املال الديين،نالعالقة بني الدين والتدي  هي: ؛ مسائل حتلل الدراسة أربع
والسوق الديين هنا استخدام جمازي يتسق مع رأس املال الديين،  ،يف السوق الديين االجتماعية ةوظيفال

 .قيمة رأس املال الديين التبادلية يف اجملتمعوذلك يف ضوء مسار  .ويقصد به احلقل الديين

العريب والرتاث  على االطالع على الرتاث املنهج الوصفي واملنهج التحليلي، واعتمدت الدراسة اتبعت
ف عن قرب مع عدد من العاملني لسابقة، ومتابعة ميدانية من خالل التعر  والدراسات ا االجتماعي

ا نظر  و  عاة يف وسائل التواصل االجتماعي.يف احلقل الدعوي الديين، ومتابعة املنتج املعريف لبعض الد
 يف سالمياإل الدين أتثري بلتشع  ا ونظر  ، اإلسالمية الدول يف اجملتمعات يف سالمياإل الدين ألمهية
 فسوف ،سرةواألأ  والثقافة واالقتصاد والقضاء السياسة يف ؛املؤسسات مجيع ويف احلياة نواحي مجيع
 .العامة الفضاءات يف الدعاة يطرحه ما هو الدراسة هذه يف ابلدين املقصود يكون

 ؛بنوعيهفق سؤال هيمنة رأس املال الديين س الدراسة على قراءة احلالة الدينية يف السعودية و  تتأس  
فرزه السوق من شكالنية الدين يز بني املوروث منه واملكتسب، وتنويعات ما ي   السائل والصلب، كما متأ 

 يف مقابل جوهرية األخالق، واجلوانب الروحية.

كما تطرح الدراسة أسئلة مستحقة حول أتثريات السوق الديين يف زمن العوملة وطغيان الفردانية اليت 
 نسان املعاصر، والفاعلون الدينيون جزء من هذا السياق.ترافقت مع أاننية اإل

 املال رأس مصطلح واعتمدت العام الفضاء يف الديين التفاعل ظاهرة حتلل الدراسة هذه كانت  امل  و 
 والكياانت املؤسسات يفو  املالية التعامالت يف ستخدمتأ  اليت اتصطلحامل استعارت بعض فقد ،الديين

 .العام الفضاء يف الديين التعامل على االقتصادية

مها: رأمسال  ؛ني من رأس املال الديينوجود نوع   من أبرزها: ؛إىل عدد من النتائج الدراسة لتتوص  
سهم يف حتقيق مصاحل بعض الدعاة سهم يف محاية األخالق الدينية، ورأمسال ديين سائل يأ ديين صلب يأ 
ن البسيط على التدي   املنغلق يديولوجين احلزيب واألالتدي  هيمنة : ومن النتائج أيض ا .ابسم الدين
يف اجملتمع، واجتاه الناس العاديني للحصول على املعلومة تراجع أتثري رأس املال الديين و  واملتسامح.
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نة، ولكن أبساليب فهم جديدة تعتمد على املنطق القرآن والس   يوه ؛الدينية من مصادرها األصلية
 ي للنص.والسياق التارخي

مراجعة كثري من تفسريات نصوص الدين اليت سادت عرب األجيال فاكتسبت  أمهيةالدراسة  تؤكد
وأمهية  ق منها.القطعية ابنتشارها، وحل التفسري يف الذاكرة الشعبية حمل النص الديين، وليس ابلتحق  

تقدير العلم و  بناء احلضارة،التنمية و  على اليت حتثكالقيم   ؛اليت ال حتتمل التأويل نشر القيم الدينية
 .لعمل اجلاد واإلجنازيف مجيع التخصصات، وا

كما تطرح الدراسة يف خامتتها قراءة استشرافية ملستقبل السوق الديين، إضافة إىل أتثريات التدخالت 
ما خيص سياق احلالة  يف 2016، وما بعد 2011ني؛ زمن الثورات اليت طرأت عليها يف حقبت  

السعودية، ومع قرارات تقييد صالحيات اهليئة، وحماسبة اخلطباء الراديكاليني، كما تطرح الدراسة 
وأمهها "احلوكمة" كناظم لالنفالت  ؛بعض احللول للتخفيف من اآلاثر السلبية لتقييد السوق الديين

 على مستوى املنتجات الدينية أو طرائق متويلها.
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 مقدمة

ع وس   ،بورديوبيري مفهوم رأس املال يف جمال االقتصاد معروف وقدمي، ولكن عامل االجتماع الفرنسي 
ورأس وهو رأس املال املعروف يف علم االقتصاد،  ؛املادي: رأس املال نيم الرساميل قسم  وقس   ،همفهوم

على سبيل املثال أن ميتلك  منها ؛غري مادية اليت هلا قيمة مضافة الرساميلويشمل مجيع  ؛ال الرمزيامل
وهلا مردود ينعكس على سري مصاحله، فهو بذلك ميتلك  ،الفرد عالقات اجتماعية فاعلة يف جمتمعه

  . ااجتماعي   مساال  أر 

رأس ا وأيض   ،رأس املال الثقايف فمنها إضافة إىل رأس املال االجتماعي، ؛الرمزيد صور رأس املال تتعد  
من أهم الرساميل رأس املال الديين يعد  اجملتمعات املتدينةإذ يف وهو حمور هذه الدراسة.  ،املال الديين

، لماءالع وأالقيادات  وأسواء املؤسسات  ؛د يف الرموز الدينية مبختلف صورهاويتجس  ، اوأكثرها أتثري  
ومنها الفتاوى والرسائل اإلعالمية املختلفة  ،جملتمع يف هذا السياق اىلإوكذلك املنتجات اليت خترج 

 يف هذا الصدد.

رأس املال الديين  مها: ،نيينقسم يف هذه الدراسة إىل نوع  فإن رأس املال الديين  ،وعلى هذا األساس
 الصلب الديين املال رأسأما  ؛ولكل منهما متظهرات اجتماعيةالصلب، ورأس املال الديين السائل، 

توافقه  ن حيددونوهم م   ،الدين علماء مهي   ق  ، وحيكمه املنهج العلمي، وي أ صرف وفين موضوعي أمر فهو
 ماأ وحتكمه العقالنية واملنطق. ،سليم بشكل معاجلته تتم كانت  ذاإ وما ،لديهم املعتربة املصادر مع

ويهتم ابلقيم الشكالنية واجلسدية  ؛اجتماعي شأن فهو السائل الديين املال رأس وهو خراآل الوجه
 سنحاول ما وهو مه العامة واجلماهري، وحتكمه العاطفة.ي   ق   مستمر، وي أ حالة تغري   ن، وهو يفللتدي  

 .الدراسة هذه يف كشفه

 الثوابت استعماالت عن ىختل   منها قد اأن كثري   جند ،االستعمالية الديين املال رأس قيمة يف ننظر عندما
 ويبدو أن ذلك يتم ،االستعمالية قيمته يف تنشأ االختالالت الوظيفية ومن ث    واملقاصد األخالقية،

 .املال رأس صاحبى لع ابلنفع تعود اليت التبادلية قيمته رفع بقصد

لتفسري احلقل الديين، وسيكون مصطلحه يف ا مناسب   تقسيم رأس املال الديين إىل صلب وسائل أجد
ي الصالبة والسيولة يف مشروعه مفهوم  ، هذه الدراسة: السوق الديين، وقد استخدم زجيمونت ابومان
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وتؤكد املوسوعة  ؛السائلة والغازيةالنقدي لعصر احلداثة، ويعرفهما بقوله: "امليوعة، هي مسة املواد 
ز عن املواد الصلبة بعدم قدرهتا على االحتفاظ بقوى التماسك الربيطانية أن املواد السائلة والغازية تتمي  

أما قوى   شكلها ابستمرار ما دامت تتعرض إلجهاد.تغري   بني مكوانهتا يف حالة السكون، ومن ث   
د الثين أو اللي، وال حيدث جراين املادة الصلبة، وميكنها أن التماسك داخل مادة صلبة فتبقى عن

... إن ما تعنيه مسات املوانع كافة، هو أهنا على العكس من املواد الصلبة، ترتد إىل شكلها األصلي
ت احليز املكاين، وال تعوق حركة ب   ثال ميكن أن حتتفظ بشكلها بسهولة، فاملوانع إذا جاز التعبري ال تأ 

فإن   حتتفظ بشكل حمدد فرتة طويلة، وإمنا تكون على استعداد وميل إىل تغيريه، ومن ث   فال ؛الزمن
 مكانية واضحة، ولكنها حتيد التأثري، ومن ث   ا أما املواد الصلبة فتأخذ أبعاد  . و احملكجراين الزمن ه

ا حتدث املرء عن املواد فإذ ؛املواد السائلة تؤكد الزمن يف املقام األول ، بينماتقلل من أمهية الزمن
، أما إذا حتدث عن املواد السائلة وجتاهل عامل الزمن، فإنه االصلبة، فبوسعه أن يتجاهل الزمن متام  

 .1ايرتكب بذلك خطأ شنيع  

 رأس املال الديين السائل، متمثال  يف السوق الديين هو هيمنة  يف اخلمسني سنة األخريةحدث إن ما 
، زمنية ن مع كل مرحلةتلو  يديولوجيات حزبية ومجاعات مذهبية تأو يف طرح ديين شكالين مؤقت، 

، حىت ينفذ بسالسة إىل عقول العامة خبطاب عاطفي من بني أصابع اجملتمع قيم كثري منها تسربوت
ية واحلياد يف حني يرتاجع رأس املال الديين الصلب، املتمثل يف اإلنتاج العلمي املبين على املوضوع

 لصالبته. ؛واتباع الدليل وتقبل النقد، وهو الذي ميثل هنضة األمة عرب القرون

 التبادلية القيمة واخنفضت ،السائللرأس املال الديين ا كبري    اتراجع  الثالث األخرية  السنوات وقد شهدت
 الدين ىلإ الوصول ةوسهول الناس وعي تطور بسبب هذايبدو أن و  ؛مالكه عند الديين املال لرأس
  ندر ما الإ وسطاء، ىلإ حاجة دون نفسه

 
 نع املتسامني ابلذات صلب، ديين رأمسال لديهم نمل

 الديين. املال رأس صحابأ من واملأمول املطلوب هو وهذا، تبادلية قيم مكاسب عن البحث

 

                                                      
ص  2016، 1، ترمجة حجاج أبو جرب، بريوت: الشبكة العربية لألحباث والنشر، ط السائلةاحلداثة زجيمونت ابومان،  1

41 ،42 
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 يف أدبيات الظاهرة: أوًل 

فية الضرورية يف هذا التعرض إىل بعض السياقات املعر من املفيد يف حتليل ظاهرة رأس املال الديين، 
 .االجتار ابلدينمفهوم ، و نف إىل العالقة بني الدين والتدي  التعر اجملال، و 

 نالعالقة بني الدين والتدي   -1

إلضفاء  ؛للمجتمعذو أمهية ابلغة الدين ن إإذ ،  الدين بوصفه شيئ ا مقدس اىلإاالجتماع  ينظر علم
 .ن كبريدي  تن يعد أحد مظاهر الدين، والفرق بني الدين وال، والتدي  أفرادهوالتعاون بني  القيم واألخالق

 ال وهو ،الغربيني للمفكرين اتبع   العرب املفكرون ذكره مصطلح وهو؛ الديين الفكر يسمى ما وهناك
ن تعد التدي   ةدراس فإن ومن ث    ؛نالتدي   عن الصادر األديب املنتج هو بل ؛نالتدي   معىن عن خيتلف

بني الدين  اليت توضح الفارقهمة املجتماعية وجد العديد من الدراسات االيو  .ظاهرة اجتماعية
 املنشور يف عامن: التشريع والنص واالجتماع" كتاب "الدين والتدي  ومنها على سبيل املثال  ؛ نوالتدي  

 .اجلواد ايسني للمستشار املصري عبد، 2012

هو توضيح ثالثة فروقات أساسية يف رأس املال الديين، واليت يستطيع اإلنسان  ،ما ينبغي أتكيدهو 
كالسرت للمرأة واللحية وقصر   ؛تمثل يف الرتكيز على شكل اجلسديو  ،الشكالين نالتدي   وهي: ؛حيازهتا

الثوب للرجل. والثاين: الطقوس أو ممارسة الشعائر الدينية، ويتمثل يف الصالة والصيام واحلج وتالوة 
مثل: "الدين  ؛ن، وتتمثل يف أحاديث نبويةالقرآن... والثالث: األخالق، وهي جوهر الدين والتدي  

، بل هو جوهر اإلنسانية، بدليل ينظر إىل قلوبكم" املعاملة"، و"إن هللا ال ينظر إىل صوركم وإمنا
 .ئت ألمتم مكارم األخالق"، أي أخالق عرب اجلاهليةحديث: "إمنا ج  

يف معرض وصفه للحياة أبهنا صراع دائم بني "الروح" ، عامل االجتماع األملاين جورج زميلشرح  وقد
الزمن إىل قيم روحية راسخة، و"الشكل" الذي يوجده الروح، وأن هذه األشكال تتحول مع مرور 

ن الشكل االجتماعي الذي يسعى إىل االستحواذ الدافع احليوي، وميثل التدي   الدين عند زميل ميثلو 
بطريقة عفوية ابملعاين الرمزية اليت يتيح له احلقل الديين  الفرد كيتمس   لذلكوالسيطرة على األول. 

يتم إدراكها من خربات اليت  ،ن هو جتربة ذاتية عن العالقة بشيفرة احلياة؛ وابلتايل فالتدي  ممارستها
فإن جوليان فروند، وهو أحد أهم املتخصصني يف علم اجتماع  التاريخ والتجارب الذاتية. ومن ث   
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ومن هذا التوضيح بني  .2نالتدي   يبلور فالدين الشكالين،ن ال يقلل من قيمة التدي   زميليرى أن  زميل،
ن على الدين سوف ، وأن أي تدخل بشري لتغليب التدي  ان يتضح أهنا حالة متالزمة آلي  الدين والتدي  

 .ة للدينجتماعيالا الوظيفة يتسبب يف خلل

 خالل من يتم، زميل فق مفهومو   أو روح الدين الدين، أخالقإىل  الشكالينن العبور من التدي   إن
 فسوف اجتماعية، ممارسة إىل نالتدي   ليتحو   عندما إذ ؛بغطاء ديين الظلم واالعتداء والسرقة عن ر عو تال

ن التدي   أما .3الفردي التنافس مظاهر يوختط    االنقسامات، وجتاوز اجملتمع، تالحم قوة يف الدين يسهم
له، مبعىن أن يتشرب ا يكون نتيجة لتأثري الدين وليس سبب  و  يرتبط بروح الدين أن ينبغيف الشكالين

 اوإال أصبح تدين   ،الشكالينن أييت التدي   ذلك بعدومن الفرد روح الدين ويتمثل بقيمه وأخالقياته، 
 من املعىن. افارغ   اشكالني  

التدين إن ن يف أهنا أحد أهم مؤشرات رأس املال الديين، إذ دي  تالدين والن أمهية التفريق بني تكمأ 
ومن  ،فد فضاءات من االستغالل والتطر  الشكالين دون أن يصحبه روح الدين وأتثريه، سوف يوج  

 االستغالل السليب للدين يف السيطرة وحتقيق املصاحل. ث   
 

 الجتار ابلدين -2

املصطلحات االقتصادية والقانونية واالجتماعية، وهو يف أبسط حاالته يعين مصطلح التجارة من 
 (نو أو البائع)واالقتناع، مها البائع  ني ابلرتاضيبني طرف   ؛تنفيذ عمليات بيع وشراء سلع أو خدمات

 ن.و أو املستهلك واملستهلك ،واملشرتي

وقد وردت يف القرآن الكرمي  ؛املذهب، مهما كان الدين أو قدمية ومعروفة جتار ابلدينظاهرة اال
"إن الذين يتلون كتاب هللا وأقاموا  اإلجيايب قال تعاىل: الرمزي بصيغتها اإلجيابية والسلبية، ففي جانبها

[، وقوله: "وإن من أهل 29وعالنية يرجون جتارة لن تبور" ]فاطر، آية  االصالة وأنفقوا مما رزقناهم سر  
" ]آل عمران، آية ا قليال  الكتاب ملن يؤمن ابهلل وما أنزل إليهم خاشعني هلل ال يشرتون آبايت هللا مثن  

                                                      
الدين عناية، أبوظيب: هيئة  ، ترمجة عزوالسياقات اإلشكالت: الديين الجتماع علمسابينو أكوافيفا، إنزو ابتشي،  2

 62، ص 2011، 1أبوظيب للثقافة والرتاث، كلمة، ط 
 64 ا، إنزو ابتشي، مرجع سابق، صسابينو أكوافيف 3
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تؤمنون ابهلل  .أليم ب[، وقوله: "اي أيها الذين آمنوا هل أدلكم على جتارة تنجيكم من عذا199
 .[11، 10وجتاهدون يف سبيل هللا أبموالكم وأنفسكم" ]الصف، آية  ورسوله

 التشديد على قيم اإلميان ابهلل تعاىل، ،الصلب اليت تؤكد أمهية رأس املال الديين يظهر من هذه اآلايت
وليس  .خدمة اجملتمع من خالل اإلنفاق وبذل املال واجلاه األخالق، املتمثلة يف وقيم وقيم العبادة،

ومتثل هذه األركان الثالثة جوهر عالقة اإلنسان بربه، وجتمع بني القيم  ن الشكالين،ها التدي  من بين
 اجلمالية واألخالقية والروحانية.

من األحبار ا ن كثري  إ"قال تعاىل:  ا؛ر القرآن منها كثري  ، فقد حذ  رأس املال الديين السائلأما التجارة يف 
فصدوا  ايت هللا مثن ا قليال  : "اشرتوا آبوقال ،[34]التوبة، آية  الناس ابلباطل"بان ليأكلون أموال والره

يشرتون بعهد هللا وأمياهنم  : "إن الذينوقال [،9عن سبيله إهنم ساء ما كانوا يعملون" ]التوبة، آية 
، [77ية أولئك ال خالق هلم يف اآلخرة وال يكلمهم هللا وال ينظر إليهم" ]آل عمران، آال  قلي مثن ا

قليال  أولئك ما أيكلون يف بطوهنم  لكتاب ويشرتون به مثن ا: "إن الذين يكتمون ما أنزل هللا من اوقال
 .[174إال النار" ]البقرة، آية 

 ومبا أنهلم،  اوحتذير   انقد   ،حىت املسلمني ،نزلت حبق األحبار والرهبانتناولت آايت  يف القرآن الكرمي
شجع عصر، وميثل عصر العوملة أعلى درجات قيم الفردانية واألاننية، وهذا يل يف كل القيم تتبد  

وابلتايل  ،لبساطته وسهولة التميز فيه ؛الدخول يف احلقل الديينالشخصيات اليت جتيد التمثيل على 
قدموا أنفسهم للمجتمع بوصفهم علماء ودعاة، وأكثرهم الذين شخاص األم أبهن ميكن وصفهم

نشاطها اليت اتبعها الباحث ورصد -، حبسب النماذج واإلسالمي بلدان العامل العريبن من و معاصر 
فق املعايري العلمية، ولكنهم و   اا، وال عملي  علمي  غري مؤهلني أغلبهم فإن  يف الواقعو  -العلمي والدعوي

ينية اليت يديولوجيات اجلماعات الداكتسبوا شرعيتهم ابلشهادات واملناصب والتزكيات وااللتزام أب
يف  جناحاتها. واستهدفوا الشهرة اجلماهريية واملال من خالل تسليع الدين، وحققوا يلإينتمون 

ابملساجد الكربى، وعالقات مع علماء  الوصول إىل املواقع اإلسالمية احملصنة كمنابر اجلوامع، ودروس
مج دينية بقنوات مشهورة. ث موثوقني منحتهم الشرعية االجتماعية والتزكية الدينية، والظهور يف برا

 "فيسبوك"و "تويرت"مثل  ؛استخدام تطبيقات التواصل االجتماعي ذات التأثري السريع والفعال
 ."سناب شات"و
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عن االلتزام أبسلوب التحصيل العلمي  لدى هؤالء يف أهنم عجزوا  رأس املال الديين السائلويتمثل 
وآدابه وأخالقياته، فأخذوا منه القشرة اخلارجية، والتزموا بشكالنية العامل والواعظ والداعية، املتمثل يف 

 مستغلني مهاراهتم يف التحدث بثقة ؛ةم الشرعيو الزي الشرعي، مع معلومات سطحية من العل
لكسب  الواحد منهم مما يؤهل ؛خماطبة العواطف وليس العقولوالكاريزما اليت حيظون هبا والرتكيز على 

يبين من  إىل سلعة أيض ا اتتحول قاعدته اجلماهريية تلقائي   قاعدة شعبية ومجاهريية سريعة، ومن ث   
على القنوات الفضائية اليت يستغلها من خالل الظهور يف برامج خمتلفة خالهلا عالقات نوعية مميزة، و 

هذه القنوات وهبذا تسهم وليس على معيار متكنه العلمي،  ،ه بناء على عدد متابعيههتتم ابستضافت
 ا.ا شرعي  انتشار آرائه بوصفها علم  يف شهرته من جانب، و 

 

 الدين تسليع يف ودراسات مقولت -3

 السلف مقولت -

الدين والسياسة من جانب، واستغالل من العالقة بني  امهم   اجزء   تظهر لنا نصوص الرتاث اإلسالمي
لتحقيق مصاحل ألنفسهم من خالل دعم بعض الساسة من جانب ؛ ل بعض رجال الدينب  ق  الدين من 

حدث فقد يرى ابن اجلوزي أن األمراء هلم الفضاء السياسي والفقهاء هلم الفضاء الديين، آخر. وبينما 
ويفسر ابن اجلوزي  .الدينابستغالل لعني للدنيا مببادرة من بعض علماء السوء املتط االتحالف بينهم

ساء استغالل رأس املال لئال يأ  ،يف كتابه "تلبيس إبليس" حتذير العلماء من ارتياد جمالس السالطني
يقول: "وقد كان علماء السلف يبعدون عن األمراء  إذ ،الصلب ويتحول إىل رأمسال ديين سائل الديين

حلاجتهم إليهم يف الفتاوى والوالايت، فنشأ أقوام قويت رغبتهم  األمراءملا يظهر من جورهم، فيطلبهم 
ومحلوها إليهم لينالوا من دنياهم. ويدلك على أهنم قصدوا  ،يف الدنيا، فتعلموا العلوم اليت تصلح لألمراء

إىل مساع احلجج يف األصول، فأظهر الناس علم الكالم، مييلون  اأن األمراء كانوا قدمي  األمراء، ابلعلوم 
ث مال بعض األمراء إىل املناظرة يف الفقه، فمال الناس إىل اجلدل، ث مال بعض األمراء إىل املواعظ، 
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قصاص وقل فمال خلق كثري من املتعلمني إليها، وملا كان مجهور العوام مييلون إىل القصص كثر ال
 .4الفقهاء"

 يف نصوص يتعمقون وجعلهم سبب تعاطف الفقهاء مع ميول السالطني، يتضح من هذا النص أن
ونصوص التسامح اليت جتعل للفقهاء  الفقهي، هو الرغبة يف الوجاهة االجتماعية والثراء السريع، الرتاث

 .اخلاصة عندجاذبية  والوعاظ

اجنذاهبم للمال والوجاهة من خالل أتويل و  ،السائل رأس املال الديين حاول بعض العلماء تربير
مزالق هؤالء العلماء يف كتابه "الفوائد"، فقال:  كشفالنصوص واستخدام الشبهات، ولكن ابن القيم  

كل من آثر الدنيا من أهل العلم واستحبها، فال بد أن يقول على هللا غري احلق، يف فتواه وحكمه، "
مبخالفة احلق ما أتيت على خالف أغراض الناس، إال  مه، ألن أحكام الرب سبحانه كثري ايف خربه وإلزا
يتم هلما ذلك إال بدفع ما  ني للشهوات، ملني للرائسة، متبع  ، فإذا كان العامل واحلاكم حمب  ودفعه كثري ا

يضاده من احلق، وال سيما إذا قامت له شبهة، فتتفق الشبهة والشهوة، ويثور اهلوى، فيخفى الصواب، 
ال خفاء به وال شبهة فيه، أقدم على خمالفته، وقال: يل  مس وجه احلق. وإن كان احلق ظاهر اوينط

من بعدهم خلف أضاعوا الصالة واتبعوا خمرج ابلتوبة، ويف هؤالء وأشباههم قال تعاىل: )فخلف 
: )فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب أيخذون عرض هذا االشهوات(، وقال تعاىل فيهم أيض  

األدىن ويقولون سيغفر لنا( ... )واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آايتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان 
 .5"( األرض واتبع هواهمن الغاوين ولو شاء لرفعناه هبا ولكنه أخلد إىل

 لع علىة اجتماعية جديدة، ومل أط  ، فهي ظاهر إىل صلب وسائل رأس املال الديينتقسيم أما مسألة 
 يف الرتاث بشكل واضح، وهذا ما تسعى الدراسة للتعريف به وحتليله. رأس املال الديين السائل

 

                                                      
، 1دار الوطن للنشر، ط  ، الرايض: املزيد عثمان بن أمحد حتقيق إبليس، تلبيسعبد الرمحن بن علي بن اجلوزي،  4

 711، ص 2003ه / 1423
، حتقيق سليم بن عيد اهلاليل، الرايض: مكتبة الرشد، ط الفوائدابن القيم اجلوزية، أيب عبدهللا حممد بن أيب بكر الزرعي،  5
 156، ص 2001، 1
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 حديثةمقولت  -

 ؛عنيد  االجتار ابلدين، وانتشار وعاظ ورجال دين مأ تناولت كتاابت ودراسات حديثة متعددة ظاهرة 
يف سبيل حتقيق مصاحلهم، كذلك تناولت الدراسات عالقة علماء الدين ابلسلطة،  الدينيستخدمون 

وكتاب  ،لعلي الوردي (1995) كتاب "وعاظ السالطني"  ومن أبرز هذه الكتاابت اليت صدرت
 . لساجدة سامل أبو يوسف (2015) ث ومروايهتم""دعوى أتثري اخللفاء واألمراء يف رواة احلدي

قدم وائل حالق دراسة تتبعية جلدلية العالقة بني السلطة الشرعية والسلطة السياسية يف ؛ من جانبه
ومما مييز هذه الرتاث العريب اإلسالمي منذ القرن الثاين اهلجري/ الثامن امليالدي حىت العصر احلديث، 

اهلجري/ الثامن  القرن الثاين يفهذه اجلدلية، وحيدد أنه  إلاثرةالدراسة حماولته حتديد حلظة مفصلية 
وتبىن كل فريق قيمه اليت ختتلف عن اآلخر، امليالدي انقسمت النخب احلاكمة عن الطبقة الدينية، 

النخب احلاكمة  تبنتالتقوى والتدين، وقيم نظرية اإلنسان املثايل، ويف الوقت الذي تبىن فيه الفقهاء 
واختذوا  ،سكنوا القصور ومن ث   ا يف حكمها خيتلف عن عهد اخللفاء الراشدين، ا مؤسسي  طابع  

بعض الفقهاء  وهذا أحد أسباب اهتام. احلراسات األمنية، وابتعدوا عن العامة، ومارسوا السلطة اجلربية
، وصار ا من املفسدةخوف  ؛ ويبتعدون عن مناصب الدولة الدينية كالقضاء ،لنخب السياسية ابلفسادل

 ؛النخبة احلاكمة عن القضاة ملدة ألف سنة، ومع ذلك مل تستغن  منصب القضاء يعين االبتالء للفقهاء 
كانوا مثال التقوى للعامة ومصدر العلم و فكانت السلطة القضائية منفصلة عن السلطة السياسية، 

 ليمنحوهم؛ الدولة العثمانية إىل القضاة وعلماء الدين كما احتاج سالطني  .النافع بوصفهم ورثة األنبياء
وذلك لوجود رأي فقهي معروف يرى أن اخلالفة اإلسالمية يف قريش ويف العرب، ؛ 6يةالشرعية السياس

شرعي بصناعة رموز دينية موالية  ون من األعاجم، فبحثوا عن خمرجد  ع  وسالطني الدولة العثمانية ي أ 
 هلم.

علماء م لنا نقطة الصفر اليت نشأت فيها الصورة الذهنية عن يلحظ من تصور وائل حالق أنه قد  
الدين والدعاة املرتبطة ابلزهد والتقوى والصدق واجلرأة يف احلق، واالقرتاب من اإلنسان املثايل، وأن 

الفراغ االجتماعي الكبري بني الشعب والدولة، وذلك بوصفهم مصدر ثقة  ملئواعلماء الدين والقضاة 

                                                      
 والنشر، لألحباث العربية الشبكة: بريوت احلمودي، فهد ترمجة ،الشريعة حول دراسات: الفقه يف مقالتحالق،  وائل 6
 .204 -196 ص 2014، 1 ط



 

13 

 بعض احلاالت ، ويفحاولت استغالل السلطة الدينيةالسلطة السياسة لكن لدى مجيع الفئات، 
الفضاء  وحاولت السلطة السياسية استغالل ،ضعافها بشىت الصور والوسائلعندما فشلت قامت إب

 سهولة وصول هؤالء للتأثري على العامة.و  الديين

على الدراسات العربية، بل إن دراسات جديدة يف  وال يبدو أن احلديث عن االجتار ابلدين حكر
 .7"السوق الديين" و"نظرايت العرض والطلب" و"االحتكار الديين" ا بدراسةالغرب اهتمت أيض  

سس اقتصادية، إذ شارك يف أتليف ويعد لورانس ر.إايانكوين من أبرز املشتغلني بدراسة الدين على أأ 
( مع جمموعة مؤلفني، وله دراسة بعنوان "رأس املال البشري 2012كتاب "السوق الدينية يف الغرب" )

 ؛ظاهرة الروح اجلماعية للجماعات اإلسالمية 8ابتريك هاييت يف "إسالم السوق" شرح. كما الديين"
مثل: اإلسالم هو احلل، واألانشيد الثورية عند اإلخوان املسلمني، ومجع التربعات حبجة األعمال 

 اخلريية، وغلبة الفردانية على روح اجلماعة بضغط غري مباشر من العوملة والتقنية ووسائل االتصال.

، اليت "اقتصادايت احلالل"، مثل: "أسلمة االقتصاد"كما اهتم علماء االقتصاد بظواهر جديدة يف 
تعىن بسلوك املستهلك جتاه كلمة "حالل" املكتوبة على املواد الغذائية اليت تصدر من بعض دول 

 شرق آسيا ودخلت مصانع أورواب.

ا بفكرة االجتار ابلدين، اهتم أيض   ئيال السينمااجملبل إن ، مل يقتصر األمر على الدراسات النظريةو 
مثل  ؛لتحقيق مكاسب شخصية، تفضح املتحايلني ابسم الدينفظهر بعض األفالم السينمائية اليت 

الذين ميارسون النصب واالحتيال ينتقد  (2004) "السحلية"أو  "مارملوك"الفيلم اإليراين القدمي 
على علماء احلوزة، وذلك بعد مالحظة أن العوام يهابون  من املعممني، من الدخالء بغطاء ديين

 ن أهل العمائم، وهم ال ميلكون روح الدين.رد ظهورهم بشكالنية تدي  رجال الدين الشيعة، وجيلوهنم جمل

 .الكوميدي العلمي اخليال أفالم من وهو عالية، شهرة حقق قدو ، pk" (2014)"اهلندي  والفيلم
نزل إىل األرض، وبدأ يسأل الناس عن دين الفطرة الذي يولد به ا فضائي   اوتدور فكرته يف أن كائن  

، وتوصل إىل أن أتباع األداين من العلماء هم الذين أفسدوا التغيرياإلنسان، وملاذا يعرتي األداين 

                                                      
 7ص  سابق،مرجع  ،الديين الجتماع علمأكوافيفا، إنزو ابتشي،  سابينو 7
 2012، والنشر لألحباث مدارات: القاهرة ،سلطاين عومرية العربية إىل نقله السوق، إسالمهايين،  ابتريك 8
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التأثري على عواطف لتحقيق مكاسب ذاتية، وذلك ابستخدام النصوص املقدسة يف ؛ اإلميان النقي
  .وليس عقوهلم ،الناس

واالجتار ابلدين قضية عيد إنتاج نفسها، قصة تأ ة الدين والسياسالعالقة بني ن ميكن القول إ من ث   و 
 األدوات، وقد يعرف الكثري من الناس والعوام ظاهرة علماء السوء ووعاظ السالطني، مع تغري  مستمرة 

من  كثرية على جمتمعات غريهم، رغم معرفتهم أهنا ظاهرة ختصهم، هراب  ولكنهم يسقطوهنا يف أحيان  
عن  امواجهة واقع قد يوقعهم يف احلرج. يف حني أن خطر تسليع الدين واالجتار به ال يقل خطر  

 .مهامجة الدين
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 ؟رأس املال الديينما ا: اثنيً 

 رأس املال الديين مفهوم -1

االستثمار  يف هذه الدراسة: كل معلومات دينية ميكن من حيث وظيفته، قصد برأس املال الديينيأ 
 وهو اجملتمع ؛، وعرضها يف السوق الديينونقلها وتوريثها لألبناء أو األجيال تنميتها ابلزايدةو  فيها

حبيث ينعكس تقييم املعلومات الدينية على مكانة الشخص  ؛املستهلك للسلع واخلدمات الدينية
 رحبي عائد كل، فهو:  التبادلية أما تعريف رأس املال الديين من حيث قيمته. القتصاديةاالجتماعية وا

 يشمل إذ ؛ومتنوع ثري العائد وهذا .اجملتمع يف نللتدي   عرضه وبسبب نهتدي   بسبب ناملتدي    عليه حيصل
 يف االستثناءاتبعض  سهم يف تسهيل حصول مالكه علىيأ ، مما الثقةو  الوجاهةو  االجتماعية املكانة
 هذه يف كشفها  سيتم مظاهر يف يتجلى كما  املادية ألرابحوحتقيق ا العالقاتمن  شبكةبناء و  القانون
 .الدراسة

 :أبنه، بورديوبيري  هيعرفحيث  ؛كما سبقت اإلشارة  من رأس املال الرمزي ايعد رأس املال الديين جزء  و 
معة نتيجة امتالكه مسات حمددة كالشرف واهليبة والشهرة والس  يقصد به تلك املنزلة اليت اكتسبها الفرد 

ل ب  ملكية مدركة من ق   ةمثل أيفرأس املال الرمزي هنا مثله  ومن ث    ؛اليت حتظى بتقدير أفراد اجملتمع
: ذلك مثال ؛قيمةومينحوهنا  ،ابإلقرار أبمهية هذه امللكيةتسمح يف اجملتمع، ميتلكون مدركات فاعلني 

ولكي رأس املال الرمزي، منوذج تقليدي للتعبري عن هو و  ،الشرف يف جمتمعات البحر املتوسطقيمة 
جتعله ىل جمموعة معتقدات خاصة يف جمتمع ما إ االبد أن يستند مافإهن ؛الشرف والسمعة قيمة ديع

  .9ابلشرف خمال   وا أا شريف  ابعتبارها سلوك  من السلوك ا قيم خصائص معينة وأنواع  يدرك ويأ 

طريقة رأس املال الديين من زوااي اقتصادية متعددة، ذات أبعاد إجيابية أو سلبية، حبسب  ىلإنظر يأ 
 ىأشكال أخر  الدين كرأمسال قابل للتحول إىل" علي ليلة:ويذكر  .تعامل املكلفني بتنفيذ تعاليم الدين

تتحول القيم واملعاين الدينية رأس املال االقتصادي حينما  للتحول إىل ه قابال   جندفمثال   ؛من رأس املال
هذا التحول ، األملاين ماكس فيربجتماع . وتصف نظرية عامل اال"إنتاج رأس املال االقتصادي إىل

                                                      
، 1998، 1دار األزمنة احلديثة، ط ، تعريب أنور مغيث، بريوت: أسباب علمية: إعادة النظر ابلفلسفة ،بورديوبيار  9

 .136ص 
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حتول املعاين الدينية املتضمنة يف قيم العمل الدؤوب والتقشف وعدم إهدار  حينما أشار إىل ؛متيازاب
 ىستشهد علانشأة النظام الرأمسايل. و  روح دفعت إىل نتية إىلابروتست ابارها أخالق  عتزمن واالدخار ابال

نتشرت فيها احيث أكد أن املناطق اليت  ؛ابو مح االنتشار الرأمسايل يف أور ستكشاف مالذلك اب
نتشرت فيها الداينة اأن مناطق الفقر هي املناطق اليت ، و ابو يف أور  ىنة هي ذاهتا مناطق الغ  يتناالربوتست

الدينية  تكون فيها املعاين اجملتمعات اليت ال يزدهر إال يف فإن رأس املال الديين" ، ومن ث   10الكاثوليكية
طاعة  اء مؤسسات إنتاج رأس املال الديينقوية عند البشر، حبيث تفرض عليها أتسيس ترابطات أو بن

 .11"هلذه املعاين

 ؛الصلبة والسائلةهي حمك التقييم للجوانب  النص الديينكون الطريقة اليت يتم هبا توجيه تومن هنا 
وابلتايل فإن أي تفسري للنص الديين ال يبىن عليه  ؟لصاحل العام أو الصاحل اخلاص اىلإ فهل يوجه

للسيطرة على ا يف الغالب سيكون موجه  توجيه الناس للعمل وبذل اجلهد والتحصيل ألنفسهم، فإنه 
هم من خالل بناء حتالفات مع القوة السياسية واالقتصادية ئالناس، والتكسب منهم مباشرة، أو من وال

 لبث أفكار ذات أجندات خاصة بغالف ديين.؛ واإلعالمية

هذه احلالة إىل احنرافها ضت إذن، هذه احلالة املثالية واملتوقع أن يكون عليها اجملتمع املسلم، ولكن تعر  
، عن مسارها، مما أحلق الضرر آبليات فهم الدين، وحتميله ما ليس فيه، يف ظل صمت الكل عن الكل

يعمل لصاحل اجملتمع و  حيمي األخالق صلبن من رأس املال الديين: األول افيكون يف اجملتمع نوع
يعمل لصاحل نفسه ابستخدام تفسري  سائل إبحياء من تعاليم الدين، ويربط الناس ابهلل تعاىل. والثاين

 .لتجهيل اجملتمع، ويربط الناس بذاته بوصفه من حراس الدين والفضيلة؛ تعاليم الدين

 أنواع رأس املال الديين -2

لرأس املال الرمزي الذي ميكن  ا، بوصفه منوذج  مفهوم رأس املال الثقايف ع بيري بورديو يف تفسريتوس  
مها: رأس املال الثقايف  ؛نيم رأس املال الثقايف إىل نوع  إسقاطه على كل شيء غري مادي، وقد قس  

املوروث، ويقصد به دور األسرة يف تزويد األفراد مبهارات وآداب عامة، بوصفها ثقافة مجالية وأسلوب 

                                                      
 :على رابط إلكرتوين نشر يف موقع .دور رأس املال الديين يف حتديث اجملتمع العريبعلي ليلة،  10

https://sites.google.com/site/aliliela/-------3 
 سابق.الرجع املعلي ليلة،  11
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رأمسال ثقايف مكتسب، ويقصد  والنوع الثاين .األجيال افظ عليه، وتتوارثه عربحياة يومية لألسرة، حت
، مما يكسبها الشرعية يف اجملتمع؛ معرتف هبا بشهادات األشخاصيف تزويد  واجلامعة به دور املدرسة
 ؛ني من رأس املال املوروث، ومها: رأس املال الثقايف اجملسدني منبثق  ني فرعي  نوع   بورديو كما استخدم

 ؛ت الراقية مثل اقتناء الكتب والتصوير وزايرة املتاحف، ورأس املال الثقايف اللغويويقصد به االهتماما
 ويقصد به القدرة على التحدث بثقة ولباقة.

 :ةنواع التالياأل س املال الديين، فإنه يتضمن أيض اويف حالة دراسة رأ

مثل: آل تيمية،  اجتماعية اترخيية،رأس املال الديين املوروث: وميثله البيواتت الدينية، وهي ظاهرة  -
متيم القبيلة  ، وهم من بيناهلادي، وآل قدامة، ويف السعودية يوجد بيواتت: آل الشيخ عبد وبين

، وآل عيسى من مثل البسام والقاضي وعلماء بلد أشيقر؛ اليت خرج منها بيواتت علمية كثرية
وينبثق من رأس  .12دراسات كثرية حوهلا توقد صدر  بين زيد، وآل عتيق، وآل سليم من بريدة،

 من: املال الديين املوروث كل  
إما  ،املكتبات املنزلية، واإلجازات من العلماء اجملسد: ومن مؤشرات امتالكه:رأس املال الديين  -

إجازات بقراءة القرآن الكرمي ابلسند حيصل عليها من كبار القراء، وإما إجازات مبروايت مؤلفات 
، ويسافر طلبة العلم إىل بلدان العامل العريب يف الثمانينيات هلذه الظاهرة ازدهارالعلماء، وقد كان 

 من أجل احلصول عليها.؛ واإلسالمي
 قصص األنبياءالقدرة على سرد اخلطابة، و  ومن مؤشرات امتالكه:رأس املال الديين اللغوي:  -

 والسرية النبوية والتاريخ اإلسالمي أبساليب شيقة.
الشهادات اجلامعية والعليا يف دراسات  ومن مؤشرات امتالكه:  املكتسب:رأس املال الديين -

 التخصصات الشرعية.

وتطبيقها على رأس  و لالستثمار يف رأس املال الرمزيميكن االستفادة من الشروط اليت وضعها بوردي
 رمزيرأس املال الأن يكون ، ل املؤسسات الرمسيةب  وجود االعرتاف الرمسي من ق  املال الديين، ومنها: 

                                                      
، الرايض: دار العاصمة املدخل املفصل إىل فقه اإلمام أمحد بن حنبل وخترجيات األصحاببكر بن عبد هللا أبو زيد،  12

 550ص  1للنشر والتوزيع، ومطبوعات جممع الفقه اإلسالمي جبدة ]د. ت[، ج 
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على أنه ذو قيمة يف ذاته وليس جمرد  اذا شرعية ومتوافق   رمزيأن يكون رأس املال الو  ،ااجتماعي   مقبوال  
 .13على إعادة إنتاج ثقافتها عرب األجيال رمزاي   ة األسرة اليت متلك رأمساال  قدر ، و موضة عابرة

يه: الرساميل املنبثقة من رأس املال الديين بشق  كثري من   هذه الشروط علىخالل ف من ميكن التعر  و 
 املمارسات وكشف االستعمالية قيمتها ثبات يف ابلنظر اجملتمع يف أتثريها ث حتليل ؛املوروث واملكتسب

 يالصلب، ذ رأس املال الديينيف ضوء مالك رأس املال الديين، وذلك  لبعض تبادلية قيمة جتلب يتال
 اهنا مستخدمة تلقائي  أيبدو و  .القيم املتغرية يذ ،السائلورأس املال الديين  القيم الراسخة واملستقرة،

 مثل التايل: ؛ومعروضة للتقييم يف السوق الديينل كثري من مالك رأس املال الديين، ب  من ق  

وذلك ألنه من أهم رموز  السلفي،الزهد: ميثل الزهد أهم رأمسال ديين ميتلكه اإلنسان يف املنهج  -
 التسامي ابلذات عن املكاسب املادية، كما أنه أحد أهم الضماانت لكسب الثقة يف اجملتمع،

من أمثال: أمحد بن حنبل، ؛ زهداي   اديني   برز يف التاريخ اإلسالمي رموز سلفية متتلك رأمساال  قد و 
من مكانتها االجتماعية ا كبري  ا  يف اجملتمع السعودي شخصيات اكتسبت قدر   توبرز  .وابن تيمية

 يزال الناس يتداولون مواقف وحكاايت تؤكد زهده الالعزيز بن ابز، إذ  من زهدها، مثل عبد
بعد األلفني  اوورعه أمام مغرايت مادية كثرية. وقد اخنفضت قيمة الزهد والتسامي ابلذات كثري  

 ميالدية.
العلمي: يعد اإلنتاج العلمي من أهم أنواع رأس املال الديين الصلب، ومل يربز يف هذا  اإلنتاج -

ب منه إذ تطل   ؛وقد عرفته عن قرب لسنوات طويلة هللا أبو زيد، اجملال إال قلة، مثل: بكر بن عبد
شعبية، غ للتأليف، وعدم االستجابة ألي دعوة ميكن أن متنحه اجلماهريية والإنتاجه العلمي التفر  

 كمحاضرات ودروس وظهور إعالمي.
وازدهرت املؤلفات وحتقيق املخطوطات يف هذا  ات كتب احلديث،ياحلفظ: انتشر يف الثمانين -

ن ميتلك أكرب كمية من األحاديث النبوية حيظى برأمسال ديين رفيع، ويتفاوت وصار م   اجملال،
وبرز مشاهري هلم  .سانيد والعللالتنافس والتقييم بني حفظ األحاديث واستظهارها ومعرفة األ

هللا السعد.  عبدو  انصر الدين األلباين، مثل: ؛مكانة رفيعة مبعرفة األحاديث أكثر من األكادمييني
 يف السوق الديين.ا كبري  ا  ث اخنفضت قيمة معرفة احلديث يف التسعينيات، ومل يعد شيئ  

                                                      
131 p 167,Ritzer (2005) George, Encyclopedia of Social Theory 
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يف الثمانينيات ظاهرة تقييم مجال الصوت ابلقرآن الكرمي، وصار البارز يف  تمجال الصوت: برز  -
ومن أشهر القراء  ؛عامل معاملة أحد الرموز الدينيةهذا اجملال حيظى ابتباع مجاهريي كبري، ويأ 

وما بعد، ومل  نياأللف  احمليسين، ث اخنفضت قيمة مجال الصوت يف حممد آنذاك: عادل الكلباين، و 
 كما كانت.ا  أساسي   اتعد شيئ  

الع شباب متدين أو حىت : برزت بعد عام األلفني ميالدي بوضوح ظاهرة اط  الفلسفة احلديثة -
رموز الصحوة من العلماء على الفلسفة احلديثة، واستخدامها للدفاع عن املنهج املتبع لديهم، أو 

 احلديثةعلى اطالعهم على الفلسفة  هؤالءتقوم اسرتاتيجيات و للرد على الفالسفة أنفسهم. 
الدينية وتعزز منهجهم  مبادئهم مع تتوافق فلسفية نصوص واستخراج رموزها، أبرز ومعرفة ونظرايهتا
 خدمات يقدمون وهؤالء. التقليدية املبادئ نفس عن الدفاع يف لإلهبار استخدامها ث ،الفكري
ية، وال مطامع مال كثرهمإذ ليس أل ؛يإىل قو  حمدودمن  يتفاوتودورهم يف التأثري  جمانية،

: سفر االطالع الفلسفي جمالوبرز يف  .ابإلهبار تفي بعض منهمطموحات يف مناصب، ويك
 وإبراهيم السكران. احلوايل

الذي حيث على طلب  ،على القيمة االستعمالية للدين اسلب   املعنيني ابلفلسفة احلديثة منهجر وقد أث  
من خالل حتذير  ؛معرفية مع الفلسفةقطيعة ب يف حني جند أن هؤالء قد قاموا املعريف، العلم واالنفتاح

والفلسفة اليت اعتمدت وزارة التعليم السعودية تدريسها يف املرحلة الثانوية  القانوندراسة من  بعضهم
 ىلإ عن تكرار مواضيع كالمية تنتمي فضال   ،اجلامعات كثري مندرس يف  ، كما أهنا تأ 2019يف عام 

يف مقوالت  ال ينظرون ؛ وبعض هؤالءتستعمل للتفريق بني املسلمني املعاصرينو لعصور الوسطى ا
مام أا حاجز   ليضعوا ،هم ابلكفر والردةو يصملاملزالق  ونمنا يتلمسإو  ،اموضوعي   املفكرينالفالسفة و 

قيمة تبادلية  سلوك الذي جلب لرساميلهم الدينيةوابلتايل يكون هذا ال. الشباب عن االستفادة منهم
يف كلياته  واإلصالح والتنميةلوحدة والعمل  اىلإأضر ابلقيمة االستعمالية للدين الذي يدعو  ،مرتفعة

 .ومبادئه العامة

 -1979لرأس املال الديين، إذ يبدو أن مرحلة الصحوة ) كمعيارإضافة السياق الثقايف   ومن املهم
معلوماتية دينية كبرية، أسهمت يف بروز شخصيات مل يكن هلا أن  حالة نشاطوما بعد( قد شهدت 

 تزال الذاكرة الشعبية حتتفظ بقصة التائب الآنذاك، و ، ةتربز دون العاطفة الدينية الشعبية املفرط
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م نفسه لشباب الصحوة وقد   1987املعطي، الذي زار السعودية للعمرة عام  املصري أنيس عبد
د، وأنه اتب، ويبدو أنه تعرف على قوانني السوق الديين يف و عمل يف هوليو  اسينمائي   ابوصفه خمرج  

طلق حليته ولبس الثوب السعودي، وبعد أن حظي بدعم من رموز حيث أ اجملتمع السعودي بسرعة،
 جلديه مجاهريية كبرية، ث استثمر يف أتليف كتب عن فضائح الوسط الفين، ورو   تالصحوة وتكون

لكتابه "حماكمة أهل الفن"، ضمن حماضرة بعنوان "حىت ال نتخلف ، سلمان العودة السعودي القاص
وتعد ظاهرة توبة  .واتضح بعد ذلك أنه حمتال من رأمساله الديين.(، مما زاد 1991عن الركب" )

على أحقيتهم ابهليمنة على اجملتمع، وذلك ألن  االفنانني من أهم مكتسبات السوق الديين، ومؤشر  
يف جمال  تلليربالية، وصدر  سوق حمتكر ماما اإلعالم والفن فهأ .السوق الديين يكاد حيتكر التعليم

 منها "الفن الواقع واملأمول: قصص توبة الفنانني والفناانت" خلالد بن عبد؛ موعة كتبتوبة الفنانني جم
 العزيز املسند. الرمحن اجلريسي، وكتاب "العائدون إىل هللا: جمموعة من قصص التائبني" حملمد بن عبد

وة توبته، لصح اىلإم أن الصفقات تزدهر يف السوق الديين، إذ قد   ولكن قصة السينمائي التائب تؤكد
وهذا انتصار رمزي يدعم فكرة أن الصحوة على احلق املطلق، وابملقابل حصل على تزكيات دينية من 
رموز الصحوة، مما حقق له الشهرة والشعبية الكبرية، والتجاوز عن زالته، والدفاع عن مسعته وحتسني 

 صورته.
 

 السوق الديين -3

أببسط معانيه: حيز جغرايف أو إلكرتوين عام يلتقي فيه  Marketplaceيعين مفهوم السوق 
ويعرفه  ل املشرتي.ب  ها من ق  ئل البائع، وتقييمها وشراب  من أجل عرض سلع وخدمات من ق  ؛ الغرابء

" أبنه: جمموعة مبادالت للمكافآت املتمثلة يف الوعود ابألجر يف ة يف الغربكتاب "السوق الديني
ومن هذا التعريف يتضح أنه يصعب دراسة رأس املال الديين دون التعرض للسوق  .14احلياة اآلخرة

وقد دمج بعض علماء االجتماع  ،الصلب والسائلالديين الذي يعد ساحة الستيعاب رأس املال الديين 
قال: ، مفهوم السوق يف كثري من الفضاءات االجتماعية، ويف تربير بيري بورديو مبقالة "السوق اللغوية"

                                                      
، 1، ترمجة عز الدين عناية، دمشق: صفحات للدراسات والنشر، ط الغربالسوق الدينية يف ن، يآخر و  دارن أ شركات 14
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إن إعادة إقحام مدلول السوق إذن يعين التذكري هبذه الواقعة البسيطة: وهي أنه ال تكون للكفاءة "
قيمة ما إال بوجود سوق تعرض فيها؛ لذلك فإن الناس الذين يريدون اليوم الدفاع عن قيمهم كمالكني 

ملزمني أبن يعيدوا  لرأمسال التيين، جيدون أنفسهم ملزمني ابلدفاع عن وجود سوق اللغة الالتينية، أي
إنتاج مستهلكي الالتينية بواسطة النظام املدرسي. ال ميكن فهم وجود نوع من النزعة احملافظة، املرضية 

من هذا القانون البسيط: وهو أن الكفاءة اليت ال سوق هلا  ، يف النظام املدرسي إال انطالق اأحياان  
، وتتحول إىل جمرد كفاءة لغواي   ن رأمساال  ا الدقة، تكف عن أن تكو تصبح بدون قيمة، أو إن شئن

سلعة  ة. يتضح من تعريف بورديو للسوق أن السوق هو احملرك األساسي ألي15مبعناها اللغوي اخلاص"
السلع واخلدمات عرض فيه تأ أو خدمة، وابلتايل ما كان لرأس املال الديين أن يوجد بال وجود سوق ديين 

 مصطلح السوقيعد  ا الرمزية، وحشد املستهلكني لالقتناع هبا. ومن ث   الدينية، والرتويج هلا ورفع قيمته
لكل رأمسال رمزي، حبسب بورديو، ويتمتع السوق الديين ابملرونة العالية، واكتساب  اأساسي   الدين

احلق الشرعي يف التدخل والصراع يف مجيع األسواق السياسية واالقتصادية والتعليمية والثقافية والطبية 
به،  ولالستثمار يف رأس املال الديين سوق خاص وغريها، وقدرته على بناء رأمسال ديين بداخلها.

وهم الذين يقيموهنا وحيددون سعرها الرمزي، ؛ عرض عليهم السلع االجتماعية والثقافيةوعمالء تأ 
لضمان تثمني سلعته من أجل حتقيق املكانة االجتماعية ؛ ولذلك يتبع الفرد اسرتاتيجيات معينة

 .واالقتصادية

يروج هلا. واملشرتي، وهو هي: البائع الذي يعرض بضاعته و ؛ عناصر رئيسة أربعةأي سوق من  يتكون
وال ميكن أن ينشط السوق إال من خالله، ولذلك يتعرض ، املستهلك يسمىأهم عنصر، وقد 

قابله مجعيات ومؤسسات خريية وحكومية هتتم بتوعيته تاملستهلك إىل محالت ضخمة لتزييف وعيه و 
: السوق ، وأخري ادمةواخلوهي تتكون من: السلعة، ؛ يت اخلدماتأتومحايته من الغش والتضليل، ث 

عرض فيه السلع واخلدمات، ويتمثل يف إما احليز اجلغرايف كاملساجد واملدارس واجلمعيات الذي تأ 
الفضاء اإللكرتوين كاملواقع املتخصصة، وحساابت مشاهري الدعاة على منصات التواصل  إمااخلريية، و 

 .االجتماعي

                                                      
 142، ص 1999، يونيو 20املغرب، عدد  -جملة فكر ونقدبيري بورديو، السوق اللغوية، ترمجة حسن أحجيج،  15
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املستهلك، وهو العنصر األهم  أماوخدمات دينية،  ان يعرض سلع  الباعة يف السوق الديين كل م   ميثلو 
واألخطر يف السوق الديين، فهو الذي ميتلك قوة تقييم السلع واخلدمات الدينية، ويتحدد سعرها 

 احلمالت هذه امتدت بل ؛حسب درجة مستواه الثقايف، لذلك يتعرض حلمالت تزييف وعي شرسة
 لنفيهم امتهيد   تصنيفهم لخال من أفراد، أو خريية مؤسسات من"، املستهلكني"محاة  إقصاء إىل

 .أتثري أي والتثقيفية التنويرية خلدماهتم يكون ال ث    ومن ،ااجتماعي  

مبا أن كل سوق يوجد به سلع أو خدمات، فإن السوق الديين يف العامل العريب واإلسالمي، يتضمن 
يأشار يف هذه الدراسة مها: السلع واخلدمات الدينية، ولكن سوف ؛ من رأس املال الديين ض ا أينينوع  

 ومها التايل: ؛حبكم معايشيت هلا ،إىل السوق الديين يف اململكة العربية السعودية

املؤدجلة، ويتمثل يف الرتويج للمنتج الفكري للجماعات الدينية اليت ترى أهنا  اخلدمات: سوق األول
 السلعسوق الثاين: و ختتلف معها،  تنافسها أو وحتارب اجلماعات الدينية اليت ،على احلق املطلق

لرتويج للخدمات، مثل عن ا ألن السلع نتجت ؛، ومن الصعب عزل السلع عن اخلدماتالدينية
قية رأ  :على سبيل املثال؛ ومن أبرز السلع اليت برزت يف السوق الدين القنوات واألشرطة اإلسالمية.

، ث اتضح مرونة السوق الديين من خالل مواكبته اجلان استخراجاء فك السحر، و املرضى، وادع
يف  املنتجات امللموسة وتطورات التقنية ووسائل االتصال، إذ برزت، السريعة لالستجابة للمتغريات

وقد شهد سوق . القنوات الفضائية اإلسالمية وأالصوتيات والكتب  :مثل التسعينيات امليالدية،
ا، واستثمارات ضخمة، اعتربت استثمارات يف الظل، حيث ا كبري  القنوات الفضائية اإلسالمية رواج  

ا بعد دخول السوق تراجع مؤخر   ا. لكن هذصنيف واضح ضمن القطاع االستثماريمل يكن هلا ت
قد ل .خيصووقف القنوات اليت مل حتصل على تر مؤسسات الدولة املعنية اليت قامت بتنظيم نشاطاهتا 

ويقصد به: الفقيه الذي مل  ؛أفرز عصر الفضائيات ظاهرة "الفقيه الفضائي"، حبسب تعبري الغذامي
تعينه املؤسسة الدينية، ولكنه اكتسب موقعه عرب قبول اجلماهري له وإقباهلا عليه، وتواطأت احملطات 

تجيب للحضور الفضائية مع هذه الرغبة املندفعة، وتبنت الربامج الكثرية واملتعددة اليت تس
وبرز  سس اقتصادية.مما أاتح اجملال لنشوء خنب دينية جديدة وسوق ديين مبين على أأ  ؛16اجلماهريي

                                                      
، 2ركز العريب الثقايف، ط ، بريوت: املالفقيه الفضائي: حتول اخلطاب الديين من املنرب إىل الشاشةهللا الغذامي،  عبد 16

 51، ص 2011



 

23 

ليكونوا من أبرز مشاهري تطبيقات التواصل االجتماعية النشطة يف اجملتمع ؛ مشاهري الدعاة امؤخر  
حساابهتم من أهم احلساابت املؤثرة ، فصارت "سناب شات"و "تويرت"مثل: ؛ السعودي واخلليجي

 .اعربي  

، صرحيةالتجارية الصفقات ما يشبه التطور السوق الديين وأخذ اجتاهات جديدة تتمثل يف عقد لقد 
 :التايلك؛  وميكن اإلشارة هنا إىل عدد من النماذج

 كتب  طباعة متويل أجل من ؛مسرتدة وال مستثمرة غري طائلة أمواال   األعمال رجال بعض يضخ -
 وفعاليات مبادرات متويل أو متعددة، لغات إىل وترمجتها النسخ مباليني ونشرها والعلماء الدعاة
 هؤالء ضمن يدخل وال حمتكرة، خدمات أو حمددة أجندات خدمة ىلإ موجه متويل وهذا دعوية،

 املوجهة واألوقاف اخلريية األعمال: مثل ؛اجملتمع فئات مجيعملشروعات دينية يعم خريها  نو املمول
 .القرآنودور حتفيظ  املساجد وبناء حملتاجني، اىلإ

سس رحبية، االستثمار فيتمثل يف بروز رجال أعمال يستثمرون يف اجملال الدعوي الديين على أأ  أما -
 اني حققتا جناح  ن أهم جتربت  فإوعلى الرغم من عجز كثري منهم يف االستثمار اإلعالمي والفين، 

ومن أبرزها:  ؛مها: صناعة الشريط الكاسيت اإلسالمي، ث القنوات الفضائية اإلسالمية ؛اكبري  
وال  ساعة دون إعالانت وال ظهور نسائي وال أغان   24، وهي قناة مهنية تبث "اجملد"قناة 

بسبب تركيزها على الربامج احلوارية واستقطاب ين؛ ري رايضة، ومع ذلك استقطبت متابعني كث
 دين مفكرين ومثقفني.علماء 

 ،اجدد   دعاة   "اإلسالمي"الشريط الشريط اإلسالمي: لقد أوجدت هذه احلقبة اليت انتشر فيها  -
 . وقداملستهلكني من مجهور على الدينية املعلومات من سلعتهم لتسويق واسعة مساحة وجدوا
 الدينية املؤسسة سريةكثري من الطروحات اليت قدمها هؤالء الدعاة اجلدد، خبروجه على   اتسم
 إال جذوته تنته   ومل اإلسالمي، الشريط انتشار على اخلليج حرب وساعدت الدولة، توجه وضد
 ،اجلديدة السياراتحالله حمل الكاسيت يف إ، و "سي دي "تقنية جديدة متثلت يف ال ظهور بعد

ات هومل تستطع التسجيالت اإلسالمية جذب اجلماهري ابلسيدي الكاسيت،مما أضعف فكرة 
أدوات أخرى متثلت  ورظه ويبدو أن أحد األسباب هو على الرغم من جهودهم يف الرتويج هلا.

 ا من جاذبية الشريط الكاسيت. نرتنت والساحات واملنتدايت احلوارية اليت أخذت كثري  يف اإل
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شركات االتصاالت، هبدف متكني العوام  ىحدإوهي خدمة أطلقتها  :Bubblyببلي  خدمة -
مع عدد من الدعاة، وكان ا عت فعلي  والبسطاء من التحدث مع املشاهري يف الفن والدعوة، ووق  

ق يف الشوارع حيثون أتباعهم ما يبدو أن خيرج الداعية مبقاطع فيديو وصور تعل   العقد يتضمن يف
م خمصص عرب شركة االتصاالت، واشتهرت عبارة: "كلمين على على التحدث معهم على رق

للرتويج للصفقة مصحوبة بصور الدعاة. وقد فشلت هذه الصفقة، إذ قوبلت ابستهجان ؛ ببلي"
وكان من املتوقع أن توقف جبهود العلماء أو  شعيب، مما اضطر هيئة االتصاالت إىل إيقافها.

 الدعاة املخلصني للدعوة.
به أحد الناشرين، وهو أن الناشرين الحظوا قوة مبيعات كتب  حدثينوية: نشر الكتب الدع -

 الدعاة، مع نشر صفقة مشروع الناشرين أحد فطرح واإلسالمي،الدعاة على مستوى العامل العريب 
 عنها، مشغول ولكنه علمية روعاتمش ولديه مشهور أبنه الداعية إقناع على فكرته تقوم إذ

 عن معلومات وجامعي كمؤلفني  للعمل امتفرغ   أحباث مكتب الناشر خيصص أن عليه ويعرض
 ويعدل الكتاب من النهائية املسودة على هو لعيط   أن مقابل الداعية، فيه يرغب موضوع أي

 الدعاة، مشاهري من عدد مع بداايته يف املشروع جنح وقد. ابمسه ينشر ث مقدمتها، ويكتب عليها
 فتصدر أتليفهم، من أهنا على ويقدموهنا الغري كتب  يسرقون صاروا الباحثني ألنا نظر   فشل ث

 .عنها القانوين املسؤول هو ويكون الداعية ابسم

ل بعض اجلمعيات اخلريية والشخصيات ب  ازدهرت من ق   : وقدمجع التربعات يف املساجدمحالت  -
وال يوجد إحصاءات منشورة  فصدر قرار منعها. ؛منعت ألسباب ختص املؤسسة األمنيةالدينية، ث 

مع مبعرفة الدعاة  عن املبالغ اليت يدفعها املواطن العريب للتربعات اليت ختصص للمساجد، أو اليت جتأ
 والوعاظ.

 

 دورة رأس املال الديين -4

الديين، ويسعى إىل ابمتالك معلومات دينية يعرضها مالكها يف السوق الديين،  املال رأستبدأ دورة 
الص، ويقدم خدماته بصدق وإخيبدأ الشخص  امنها. وغالب   راكم ثروته الرمزيةتنميتها ابستمرار وي

ويبذل جهده لتسويق نفسه من خالل السعي الدؤوب للحصول على أسواق ؛ هلل الدينية تطوع ا
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أو  واجملالس اخلاصة، مثل: خطب اجلمعة واحملاضرات يف املساجد ؛جديدة يعرض فيها رأمساله الديين
حىت  ؛حىت يف البلدان النائية وجتمعات الشباب، وقد تطول هذه املرحلة، من سنة إىل مخس سنوات

 .إىل امتالك رأس املال االجتماعي ، ث ينتقل آلي ايتم االعرتاف به

من  ادقيق  ا طب والفتاوى واحملاضرات والوعظ، تقييم  ويف حال تقييم اخلدمات الدينية، املتمثلة يف اخل
ومن هذا السعر الرمزي  ،سيمنحوهنا سعر ا رمزاي  العامة، فإهنم و  خنب اجملتمع ل املستهلكني هلا، وهمب  ق  

 كما يلي:  ؛مسارات ثالثة من ا ما تتكون آلي اتبدأ شبكة العالقات املعقدة، وغالب  

يتعرض الداعية هنا لإلمهال  ومن ث   ؛ تقييميتمثل يف اخنفاض الو  االجتماعية،العالقات األول: املسار 
يف احمليط الضيق املتمثل يف اجملالس والتذكري  ويكمل حياته داعية   بسبب عدم أتثريه على املستهلكني،
واملسار الثاين يتمثل  ، وهذا خارج عن امتالك رأمسال اجتماعي.بعد الصلوات يف املساجد الصغرية

 يكون مؤهال   ث   ، ومن عموداي   ااجتماعي   ل النخب، فإنه سيمتلك رأمساال  ب  من ق   ع تقييم الداعيةا ارتف يف
، وهذا االدينية الرفيعة. واملسار الثالث يتمثل يف ارتفاع تقييم الداعية شعبي   للحصول على املناصب

سيقبلون  ، وهم ميثلون شرحية كبرية ومؤثرة من اجملتمع،املستهلكنين ؛ أليعد أخطر املسارات الثالثة
إىل رأمسال  ا يتحول رأس املال الديين تلقائي  عليه ويتابعون نشاطه ويسهمون يف نشره وتزكيته، ومن ث   

وجانب اخلطورة كبرية.   بشعبية مالكها ، وأن حيظىواسعة يف تكوين قاعدة مجاهريية اجتماعي، املتمثل
على العاطفة والتزكيات من الثقات، وذلك  اغالب   يكون مبني ا للداعية تقييم املستهلكني يكمن يف أن

لتقييم، ولكنهم قوة استهالكية مؤثرة لعدم قدرة كثري منهم على استخدام أدوات املنطق واملنهج يف ا
وفتاوى كما أن بعض الدعاة يفهم هذه التحوالت بسرعة، ويبدأ يف تقدمي خطب ومواعظ   يف اجملتمع.

، وتنشأ بذلك صفقة ضمنية تقوم على ترميز الداعية والدفاع عنه، مقابل تناسب ما يود العامة مساعه
غيب يف هذا املسار مسألة التحدث يف أمور الدين مبا تو  أن يدافع عن معتقدات العامة ومسلماهتا.

 حىت ال يتعرض الداعية لفقدان شعبيته. ه؛ال ترغب العامة مساع

قوية مع انفذين ممكن أن  نوعية عالقاتعالقات كمية، و  جتماعي منالال ااملرأس  يتكونإذن؛ 
، مقابل احلصول سون ابملالينيومتابعني أو أتباع يقا يتبادل معهم املنافع مبا ميلكه من مسعة وشهرة

وذلك حلاجة املؤسسات السياسية واالقتصادية واإلعالمية للنفاذ إىل ماليني  على منصب أو مال،
لتسويق سلعهم وخدماهتم. وهذه املرحلة هي  ؛األفراد املتابعني من خالل االتفاق مع هؤالء الدعاة
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املنزلق الذي يصعب  اإلجيايب، بوصفهاونقطة حتول يف فقدان رأس املال الديين  األكثر خطورة،
 ارأس املال االجتماعي تلقائي   يتحول ومن ث    التسامي ابلنفس عن مغرايته من الشهرة واجلاه واملال.

حياة االستثمار يف السوق الديين، ويف هذه املرحلة  ، وهو هناية دورة)املادي( إىل رأس املال االقتصادي
، ويعيش يف حياته اليومية انني االقتصاد والسياسة وليس بقوانني الدينبقو  ايكون اتجر الدين حمكوم  

ويتمتع ابلبذخ واالستهالك العايل، وتتحول عالقاته االجتماعية إىل خنبوية، ، كما يعيش النخب
 .ابلتواصل معهم عرب وسائل التواصلا ويبتعد عن العامة مكتفي  

بتعاليم الدين من مصدرها االلتزام  ، يف رأيي، يفلإن أبرز معايري رأس املال الديين اإلجيايب تتمث
نة النبوية، والتمركز حوهلما، والتفرغ لإلنتاج املعريف للناس العاديني : القرآن الكرمي والس  ووه ؛األساسي

ل حتويل الدين إىل والعلمي للمتخصصني، وعدم التحريض على الذين خيتلفون معهم، وعدم تقب  
وأحزاب سياسية. وينتج عن هذه املعايري بناء رأمسال اجتماعي نوعي، مرتبط ابلعلماء يديولوجيا أ

فهو بعيد عن رأس املال  والباحثني، ومبين على الثقة، ولكنه بعيد عن تكوين قاعدة مجاهريية، ومن ث   
 املادي.
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 السوق الديين يف الجتماعية وظيفةالختاللت ا: اثلثًا

 جتارية حتويل الدعاة إىل عالمة -1

خدمة،  مكان سلعة أأأهنا دليل يؤكد أن املنتج، سواء " trade mark"يقصد ابلعالمة التجارية 
واملعد لتقدميه إىل املستهلك، صادر من شركة أو منظمة أو فرد ميتلك حق إصداره. وقد اجتهت 

من ، الشركات الكربى للصناعات االستهالكية كالسيارات واملالبس وأدوات الزينة، منذ الثمانينيات
 منها أن يربط بني الرتكيز على جودة املنتج إىل الرتكيز على جودة العالمة التجارية، واستطاع كثري

إىل عشاق للعالمات التجارية اليت ميثل استهالكها  ونعالمته التجارية واجلودة العالية، وحتول املستهلك
 مينحهم مكانة اجتماعية.ا متيز  

 يف اجملتمع وموثوقة إىل عالمة جتارية مؤثرة والعامل اسم الداعية ابلرتكيز على حتويل يتميز السوق الديين 
حبجة أهنم "حراس الفضيلة"، ومحاة الدين يف ساس هبا ويكون هلا مجاهريية تدافع عنها، ويصعب امل

ن، ومما سهل مهمة حتويل الدعاة إىل عالمات جتارية، و زمن منفلت، وهذا ما حيتاج إليه الناس العادي
وا فصار قوال، يكتفون ابأل قوال الدعاة وأفعاهلم، فهم غالب اعدم قدرة الناس العاديني على التمييز بني أ

، ويقيسون احلق مبا اما ال يتقبلونه من غريمه ايدافعون عن الداعية والعامل ويتقبلون منهم ابذلك أتباع  
ما يبدو هو  ن وليس ابلدليل، فصارت قداسة النص وحق تفسريه سلعة حمتكرة. وسبب ذلك يفيقوال

ثوق، وأن هؤالء األتباع لديهم قناعة ومو  افرتاض األتباع أن الدعاة والعلماء لديهم أتهيل شرعي عال  
، ومن هنا اتمة بقصورهم العقلي والديين الذي ال يؤهلهم للحوار وال طلب الدليل، فاكتفوا ابلتلقني

 .يبدأ العقل التعصيب يف التشكل، وعدم التسامح وتقبل اآلخر

جريت حول نظرايت الصراع بني اجلماعات أن التعصب ينشأ ويزداد حدة كلما تؤكد الدراسات اليت أأ 
كان هناك اختالف وتباين بني اجلماعات النوعية اليت يتكون منها اجملتمع، فوجود مجاعات تنتمي 

خصبة لنشأة ومنو التعصب،  اإىل عناصر خمتلفة أو أداين خمتلفة، أو ثقافات فرعية خمتلفة يعد أرض  
 أهم السمات الشخصية وتوصلت دراسات إىل أن األشخاص .17اع بني اجلماعاتوحدوث الصر 

                                                      
 96ص  ،1989، الكويت: عامل املعرفة، مايو الجتاهات التعصبية ،هللا معتز سيد عبد 17
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الغموض واالستسالم ل قدرة على حتم  وعدم ال والتصلب والتطرف واحملافظة : التسلطيةلمتعصبنيل
 .18 رأي اجلماعة اليت يوجدون فيهاكما أهنم مييلون إىل تبين   لضغوط اجلماعة،  

نه شخص مسكون من الداخل بيقني إ: "ا، قائال  اإلنسان املتعصب ديني  حيلل برينو إيتيان شخصية و 
تعرف الشك أو عذاب البحث عن احلقيقة البتة، فهو ميتلك احلقيقة جاهزة بني  مطلق، وروحه ال

ل: إنه يعتقد أبنه ميتلك احلقيقة املطلقة املقدسة املتعالية، ويستغرب ملاذا ال يتخلى اآلخرون يديه، أو قأ 
، بال افما ابلك إذا كان املتعصب لألنساب متدين  . 19لكي يعتنقوا دينه أو عقيدته" ار  هنم فو عن أداي

شك ال تتوقع منه إال أن حيملك على أن تتبع رأيه يف الدين ويف النسب أو سيقذفك يف عرضك، 
 وهذا ما نشاهده يف ميدان احلمضيني اآلن.

ن، و الطوائف الدينية، إذ كالمها له أتباع متعصبوجد عالقة تشابه كبرية بني العالمات التجارية و ت
احلال يف الطوائف الدينية  يوبعض العالمات ذات أنظمة مغلقة وبعضها ذات أنظمة مفتوحة، كما ه

بعنوان  ا( تقرير  2018سبتمرب  13)بتاريخ  "يب يب سي عربية"املتشددة واملتساحمة. ونشر موقع إذاعة 
والدين، أن  "آبل". ويصف املوقع وجه الشبه بني شركة 20"هل ابت عشاق شركة آبل طائفة دينية؟"

ستيف جوبز هو مسيحها امللهم خبطاابته ومسريته الزهدية وأحاديثه عن أخالقيات التغيري، والثورة 
لها من الكتب ضد القدمي، ولوجود سلسلة من القواعد اليت يصعب تعلمها ك "آبل"اليت أحدثتها 

، وتوصلوا إىل أنه "آبل"الدينية، ويبني التقرير أن أطباء األعصاب فحصوا أشعة ألخماخ بعض عشاق 
فإنه حيدث له التأثري ذاته الذي حيدث ألخماخ  "؛آبل"عندما يرى عاشق هذا املنتج صور منتجات 

 املؤمنني بدين إذا رأوا رموزه.

 

 

 

                                                      
 25 -23 ص ، مرجع سابق،االجتاهات التعصبية ،هللا معتز سيد عبد 18
بريوت: دار الساقي للطباعة والنشر،  ،؟: ملاذا فشل مشروع التنوير يف العامل العريبالتارخيي النسدادهاشم صاحل،  19
 115 ، ص2010، 2ط
 tech-and-http://www.bbc.com/arabic/science-45510682 على الرابط 20
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 الديين يف السوق الحتكار -2

ظاهرة اقتصادية هلا انعكاسات اجتماعية كبرية، ويتمثل االحتكار يف "، monopoly"االحتكار 
وهبذا تكون حمتكرة حبيث ال يقدمها للمجتمع غريها، ؛ هيمنة شركة واحدة على سلع أو خدمات

حيدث يف وتستطيع فرض األسعار وعرض ما تشاء من سلع وخدمات دون منافسة. وقد  للسوق،
 .اإلبقاء السوق حتت سيطرهتالشركة الكربى و جات بني الشركات الصغرى السوق اندما

 ول السيطرة على هذا السوق، واحتكارافإن اجلماعات الدينية حت؛ ما يتعلق ابلسوق الديين ويف
االقتصادية،  ومنها ؛السلع واخلدماتالعديد من احلالل واحلرام وإبداء الرأي الديين يف حتديد دمات خ

ونتيجة  اليت تتعرض للمساس ابلدين، أو أسواق األسهم وتعامالت البنوك.ثال تلك على سبيل امل
، الذي هو أفكار الناس وحيددون قيمهم ابسم الدين والنص املقدس على هيمنة هذه اجلماعات

ن حياول تفسريه وتوجيه اجملتمع من خالله، وإقصاء كل م   حيتكرون حيث؛ لهمب  حمتكر ابلفعل من ق  
ملسائل العادية اليت ترتفع قيمة الوعظ والفتاوى البسيطة وا ومن ث    أن يطرح مسائل خالفية بشأنه.

ن إىل عرض آايت التخويف والعذاب ألتفه سبب، و . ويف حال ابتعاد الناس يلجأ احملتكر تتكرر يومي ا
 ن خيالفهم.آايت نزلت يف املشركني على كل م   واملبالغة يف إسقاط

: اتباع أسلوب الضغط الحتكار السوق الديين نو املتوسطة اليت يتبعها املستثمر ومن االسرتاتيجيات 
على اجملتمع واهليمنة عليه بطريقة تبدو موضوعية وحيادية وشرعية ابستخدام النصوص املقدسة، ونشر 

)اهللع( من خالل أتكيد إضفاء القداسة على املعاين الدينية، وأهنا رابنية املصدر، فتاوى التحرمي، ونشر 
تمع حوهلا شبكة اجتماعية تدافع عنها، جتإذ  ؛وجيب التسليم هبا، ث توجيهها خلدمة املصاحل اخلاصة

أو   بسبب قرار سياسيولكن عندما تتعرض فتاوى التحرمي للتغري   ث يتبادلون املنافع يف داخلها.
حىت ال جيدوا ؛ فإن هؤالء احملتكرين يسارعون بتبديل مواقفهم لتأييد الوضع اجلديد ملة،بضغط من العو 

 ملقاومة أو خسارة مكاسبهم من رأس املال الديين. اىلإأنفسهم مضطرين 

من أمهها: الصراع اخلارجي، وهدفه محاية  ؛يف داخل السوق الديين حيدث أمناط من التنافس والصراع
وق من خصومه واملنتقصني من شأنه، والذين يفضحون املتالعبني ابلسوق، مثل صراع املتدينني الس

جلماعة ولكنهم ليسوا  اىلإمها: صراع مع املنتمني  ؛له نوعان مع الليرباليني والعلمانيني. وصراع داخلي
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ل السوق أو  داخقادة، وذلك هبدف ترويضهم. وصراع بني قادة اجلماعة وهدفه التفوق والسلطة يف
 أسواقه الفرعية.

ولكن يتفق مجيع أطراف الصراع على بقاء السوق الديين واحملافظة عليه، ويعرفون أنه سوق يستحق 
د القادة املتنافسون ملنعه من الصراع واملنافسة فيه. وإذا حاول أحد الدخول إىل السوق الديين احت  

اتيجيات احملرومني من رأس املال الديين على الدخول من خالل عدم االعرتاف به. ولذلك ترتكز اسرت 
 قائم وتقويض بنائه أو كشف رموزه.فضح الوضع ال

جيل من الداعيات املستثمرات يف الدين واندماجهن مع الداعيات الشرعيات  امؤخر   وبرز أيض ا
هور اإلعالمي بشكل بسرعة وبقوة من خالل الظ ننفسهأ نقدميالتقليدايت، واستطاع بعضهن أن 

ا اجتاهات دينية ترفض خروج املرأة كمبدأ، حبيث  ىلإأبن بعضهن ينتمني  مل يكن مألوف ا من قبل، علم 
يف السوق الديين النسائي. وتركز  الصلب أمام ضغط رأس املال الديين السائلل الديين رأس املا اته

اسرتاتيجيات احملتكرين لرأس املال الديين على اإلمساك ابلسلطة للهيمنة على اجملتمع ومحاية الوضع 
 لى مكانتهم، وتراكم فائض القيمة.القائم والدفاع عنه، ألنه حيقق مصاحلهم وحيافظ ع

إىل  ،أهداف شخصية أو حزبية أو سياسيةاالحتكار الديين للنص املقدس، سواء لتحقيق ويؤدي 
نتائج كارثية، ألن الدين هو عماد اجملتمع والناس ختضع لتعاليمه، وهو يدعو للتماسك اجلماعي، 

 ولذلك فإن االجتار ابلدين سوف يدخل اجملتمع يف حالة اختالل بني أهداف اجملتمع ومعايريه.

، وهم يف هذه الدراسة "أهل الصيد" صطلحمب زجيمونت ابومان هسك   إقحام مثال سبق أنميكن و 
، وهم يف هذه الدراسة مالك رأس املال "حراس الصيدمصطلح "و  ،السائلمالك رأس املال الديين 

 التايل: الفكرة اليت تود أن تصل إليها هذه الدراسة، وتتمثل يفليفسر  ،الصلبالديين 

أن أهل الصيد، هم أانس أاننيون وال يهتمون بتوازن األشياء، فاملهمة الوحيدة اليت يبتغيها أهل الصيد 
هي فرائس جديدة وكبرية مبا يكفي مللء حقائب الصيد، فإذا ما أفرغت الغاابت من الصيد بسبب 

 ؛أي حرج يف سلوكهم ، فهم ال يرونمغامراهتم الطائشة، فإهنم ينتقلون إىل الصيد يف برية أو غابة بكر
 ألهنم يرون أنفسهم عبارة عن أفراد أو مجاعة قليلة أمام حشد غفري غريهم من أهل الصيد.
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أما حراس الصيد فمهمتهم األساسية هي الدفاع عن األرض املطلوب حراستها ضد أشكال التدخل 
ويتمثل دورهم يف اكتشاف الفخاخ ، من أجل الدفاع عن توازهنا الطبيعي واحلفاظ عليها، كافة  البشري

اليت ينصبها السارقون ومنتهكو حرمة األرض، وأن يدمروا تلك الفخاخ، ومينعوا الصيادين الغرابء غري 
الشرعيني من انتهاك احلدود. فحراس الصيد يؤمنون أبن األشياء تكون يف أفضل حاالهتا إذا تركت 

هذا الزمن، أو حيكم علينا أبن نكون صيادين، أو صيادون يف  أننا مجيع ا. ويرى ابومان على حاهلا
رغم على ذلك، وإال واجهنا مصري اخلروج من سباق الصيد دعى لنفعل مثلما يفعل الصيادون، أو نأ نأ 

 .21إن مل نتحول أنفسنا إىل صيد للصائدين

 اأتثري  وأكرب  وهم أكثر نشاط ا ،السائلأهل الصيد، أو مالك رأس املال الديين للسوق الديين  يوجد
أنفسهم  لوا يف اجملتمع من خالل محايةوقد تغو   ،الصلب حراس الصيد، أو مالك رأس املال الديينمن 

ن يكشفهم، وأتليب العوام ضده، ن يقرتب منه وشيطنة املخالف له، وتشويه مسعة م  بتحقري كل م  
 .اجملتمعوختويفهم أبهنم خطر على الدين وعلى 

كتب فقد   ؟من أدوات بث اإلحلاد يف السوق الديين املضاربة أهل هلومن هذا النقاش يربز التساؤل: 
بعنوان "هل الشرعيون  س يف بعض جامعات السعودية، مقاال  مكي، وهو حمدث سوري در  الشيخ جمد

قال من أسباب انتشار ظاهرة اإلحلاد والردة؟ حوار مع عدد من الشرعيني"، بدأه ابلنص التايل: "
د  ثي: هناك ظاهرة ردة وإحلاد يف الدول اإلسالمية. سببها الرئيس، لو كنا  حنن الشرعيني لت له:قأ  حمأ

لناس وظرف األمة.. فة هذا الزمان بعد أن ندرك واقع اغنا الد  ين بثقاقنا كما أمران هللا، وبل  قدوة وختل  
 .22ل"ملا حصل ما حص

مل يكونوا قدوة  وأهنم ؛يبدو أن ربط الشيخ جمد مكي انتشار اإلحلاد بتقصري الشرعيني يف أداء دورهم
احلوارات إذ من خالل  ا؛عد مالحظة مهمة، ولكن يظهر أن األزمة أكثر عمق  يحسنة يف اجملتمع، 

، جاءت أكثر إجاابهتم "ديين الال"أو  "التوقف"أو  "اإلحلاد"تبنوا مناهج:  ممن شبابمن العدد مع 
وهو أسلوب يرون  ؛أو أسلوب تشخيص اجملتمع من منظور ديين أبن السبب مرتبط ابخلطاب الديين

                                                      
، ترمجة حجاج أبو جرب، بريوت: الشبكة العربية لألحباث يقنيالال زمن يف العيش: السائلة األزمنة ،زجيمونت ابومان 21

 114، 113، ص 2017، 1والنشر، ط 
على الرابط التايل:  .حوار مع عدد من الشرعيني هل الشرعيون من أسباب انتشار ظاهرة اإلحلاد والردة؟جمد مكي،  22

https://islamsyria.com/site/show_articles/10951 
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 ةمبني   تن والدعاة إلسقاط النص كانأنه غري دقيق، وال يتسق مع الواقع، وأن انتقاءات علماء الدي
أن إجاابت ن و علم شرعي من جانبهم يرى طالب سس طبقية وليس على أن الناس سواسية.على أأ 

تسطيح لظاهرة خطرية، وحماولة  ، هذا الرأي يف الواقعهي رد فعل عاطفي من الدين هؤالء الشباب
مع تزايد الوعي الشعيب، والتطور التقين الذي أاتح سهولة  وص ا، خصإنكار ألزمة يف اخلطاب الديين

اسرتجاع بعض الفتاوى وتناقضاهتا، ووجود مقارانت بني علماء ودعاة من أحناء العامل العريب، وظهور 
 ببث مما جعل السوق الديين مشحوان   ؛رمبا التكفريتيارات دينية سلفية تصم بعضها البعض ابلبدعة و 

 .للجميع الكراهية بعد أن كان مالذ ا
 

 مؤشرات اختالل السوق الديين -4

تذكر بعض حماورات فالسفة اليوانن املثال التايل: لو انعقدت مناظرة علمية بني ابئع احللوى مع 
يتكون من أطفال، فإن ابئع احللوى سوف طبيب يف موضوع أضرار احللوى على الصحة، واجلمهور 

ألنه يعرف لغة األطفال وألن األطفال حيبون بضاعته، وبذلك خيسر الطبيب مع أنه ميتلك  ؛ينتصر
معلومات أوثق وأصدق، ولكن لغته العلمية ال تناسب األطفال، كما أنه سوف ينهاهم عن شيء 

 يستمتعون به.

فاهليمنة املطلقة بيد  ؛حلالة السوق الديين اآلن والطبيب وصف ا دقيق امناظرة ابئع احللوى يعد مثال 
متسلحني مبا حيبه البسطاء ويهابونه وهو الدين، فضاعت  ؛وعاظ ودعاة يتالعبون بوعي البسطاء

 أصوات العلماء والنقاد احملذرين من خطر سوء استخدام الدين.

السوق توازن تؤكد له وجود حالة اختالل يف يت د أبهم املؤشرات الميكن لإلنسان العادي أن يتزو  
 ومن أبرزها ما يلي: ؛الديين

إذ يستخدم جتار الدين سلطة الزهد  ،ل رجل الدين والداعية وبني أفعالهوجود مسافة بني أقوا -
 ؛ويعتمدون على أن العوام يركزون على أقواهلم وأشكاهلم، وسلطة العلم وسلطة الشهرة الشكالين

فقد حيث . فعاهلم اليت تناقض أقواهلم غالب ابسبب حمدودية عقوهلم وثقتهم فيهم، وال يركزون على أ
وسيارة فارهة ولديه ثروة مالية  افخم   االناس على الزهد يف الدنيا ويذم املال، وهو ميتلك مسكن  
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 اقضهم أبن كثري  متكنه من املتعة والسفر. فهؤالء هم أهل املضاربة وأهل الصيد، وقد يربرون تنا
السوق  فق قوانني، ونسوا أن جتار الصحابة كانوا يتكسبون ابلسلع و  ابة كانوا جتار امن الصح

 جروا ابلدين.ااالقتصادية، ومل يت
 منح القداسة لألشخاص املخولني بتفسري النص الديين وامتالك احلق يف إسقاطه على خصومهم، -

النص الديين، وكثري منهم يعتمد على جهل العوام  وانتزاع القداسة من مع حتصينهم من النقد،
، ومنتجهم ة علمي ا ومنهجي امن تربيرات جتار الدين هش   اوعدم قدرهتم على التحليل، ألن كثري  

املعريف غري علمي ويغلب عليه الوعظ والتلقني أبحكام احلالل واحلرام والسرد الوعظي، ومن النادر 
 يديولوجيا احلزبية.ل علمي خارج األر ألحدهم كتب ذات أتصيأن يصدأ 

 ايف: إجياد خصم بوصفه خطر   م اسرتاتيجيات اهليمنة على العامةأهوتكمن  ؛اهليمنة على العامة -
ما يكون هذا اخلصم  اعلى الدين وعلى العقيدة، وجيب التصدي له وفضحه ابستمرار، وغالب  

 مذاهب دينية أو علمانية وليربالية.
ز برفع الصوت واهلجوم املستمر على ز  ع  توحي ابدعاء امتالك احلقيقة، وقد ت أ  مفرطةالتحدث بثقة  -

 من أجل التهرب من احلوار العقلي والشرعي الذي قد يفضحهم. ؛ن خيتلف معهمم  
الدخول يف سوق الدعاية واإلعالن، وهذه ظاهرة قدمية جديدة، وما نشأت أحاديث مكذوبة  -

،إعلى النيب يف مدح بعض السلع  ملعرفة جتار الدين أن العامة لديهم من  ال للرتويج هلا اقتصاداي 
 الصدق وسالمة الصدر ما جيعلهم يثقون بكل شيء ينسب إىل اإلسالم.

فزيوين، مقابل اإلنتاج يليتمثل يف اخلطب واحملاضرات والظهور الت ؛وجود إنتاج إعالمي كثيف -
 العلمي املنهجي الضئيل.

الرتغيب والرتهيب، مقابل خماطبة العقل ابلدليل مع احتمالية اخلطأ  خماطبة العاطفة ابستخدام -
 والصواب.
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 محاية السوق الديين: رابًعا

ا  ني وقعا خالل للتحوالت الكربى يف السوق الديين، من خالل أهم حدث   يتضمن هذا الفصل رصد 
وإجراءات تنظيم السوق ، 2011األخرية، ومها أحداث ثورات الشعوب العربية عام  العشرالسنوات 

وما بعد، ث حماولة قراءة مستقبل السوق الديين من خالل بعض  2016الديين يف اململكة منذ عام 
 املؤشرات.

 2011السوق الديين بعد  -1

الديين التقليدي الذي شهد السوق الديين حتوالت كربى انعمة، أسهمت يف تشتيت تركيز السوق 
استضافة بعض القنوات اململوكة مثل:  وذلك بغرس فكر ديين أكثر انفتاح ا؛عليه،  كان مهيمن ا

طروحاهتم الفقهية، ملستثمرين سعوديني لباحثني يف الشأن الديين، ومعروفني إباثرة اجلدل من خالل 
مما جعل الرد ؛ حممد شحرورو  من أبرزهم: عدانن إبراهيم؛ أو نقدهم للمؤسسة السلفية السعودية

هم بسهولة وابستخدام ئيد آرانالطبيعي واملتوقع هو املقاومة والتحذير منهم، على الرغم من إمكانية تف
جعل من أساليب اتباع  الديين املنهج العلمي، ويبدو أن طول مدة استقرار اهليمنة على السوق

مما كشف الضعف املنهجي الكبري بعد  ؛ال مربر له ااملنهجية العلمية واستخدام املنطق واحلوار شيئ  
 االنفتاح على االختالف.

استخدام أدوات جديدة تالئم  ىلإيبدو أن السوق الديين بدأ يعيد إنتاج نفسه، وذلك ابالجتاه و 
بني روحانية الدين وعلوم الطاقة والطب البديل والتأمل واحلمية  وهي الدمج ؛األجيال اجلديدة

نية، العضوية، وهذه الظاهرة معروفة يف أمريكا وهلا انتشار واسع، وقد برزت منها نسخة إسالمية سأ 
ومن الناشطني يف هذا اجملال وهلم شعبية متزايدة بني األجيال اجلديدة ويتسمون بتقدمي الدين بطرق 

 جيمنستيار، داعية إندونيسي معروف ومؤثر وله شعبية كبرية، وماجدة عامر، داعية هللا عصرية: عبد
 فزيونية كثرية، وحممد الدحيم، داعية سعودي. يمصرية من أسرة ثرية هلا برامج تل

ر من استخدام علوم الطاقة يف الدعوة الدينية، وابلغ بعضها يف وقد صدرت دراسات تقليدية حتذ   
قة ضمن علوم العصر اإلحلادية، دون مراعاة التفاوت بني استخداماهتا، والفروقات تصنيف علوم الطا

 الكبرية بني هذه العلوم.
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 2016السوق الديين بعد  -2

بدأت بقرار جملس  ؛السوق الديين مؤسسات دينية، فتأثر اتبعت السعودية سلسلة إجراءات لتنظيم
بتنظيم عمل هيئة األمر ابملعروف والنهي عن املنكر، وتوقيف عدد  ( يقضي2016بريل أ) الوزراء

، املؤثرين يف اجملتمع من الدعاة احملسوبني على مجاعة اإلخوان والسرورية واحلد من نشاط بعضهم اآلخر
سقوط فكرة تصارع اخلصوم و  ومنع خطباء اجلوامع من التأليب على خمالفيهم وأتجيج املصلني عليهم.

، الدينية والليربالية، وبروز الرغبة الشعبية يف االستقرار، وهذا جعل األفكار الليربالية متقبلة التقليديني،
ولكنها بلغت  وهذا يعين اخنفاض أتثري املؤسسة الدينية، ؛مثل: قيادة املرأة للسيارة، ودخول السينما

وهي املسيطر على  رمة،إابحة األشياء اليت كانت حم ىلإذروة اخنفاضها بعد اجتاه كثري من الفتاوى 
 م.2016الفضاء العام قبل 

مثل: الشيخ صاحل  ؛جتديد اخلطاب الفقهي عند السلفيني اجلددشهد السوق الديين السلفي مرحلة 
املغامسي، فقد أفىت بعدم حرمة املعازف، وأفىت أبن مجيع املذاهب اليت تكفرها السلفية إمنا هم 

املدرسة من  جديد مسلمون، وقال: الشيعة واإلمساعيلية والزيدية واإلابضية مسلمون. وهذا جترؤ
توى، وإمنا سعى لتقدمي مشروع ومل يتوقف املغامسي عن هذه الف .ايديولوجيالنعتاق من األل السلفية

مثل: إابحة الغناء، وجواز كشف  ؛من مسلمات السلفية اتصحيحي كبري، ضرب فيه كثري  يرى أنه 
ن ، فأعلن أكثر من مرة أنه ال يهتم مب  على السلفية وجه املرأة، ويبدو أنه يستشعر خطورة أتثريه

 باعهم.روا منه أتيف إشارة إىل رموز السلفية الذين حذ  ؛ يعارضه

كان السوق الديين يف اجملتمع كثرية، ونتج عنها بعض السلبيات، إذ    حققت هذه اإلجراءات أهداف ا
مها: السلفية التقليدية والسلفية ؛ نيني متناقض  السعودي أحادي االجتاه، وهو سوق سلفي مبنهج  

لديين فرصة السرورية، وهذا يعين إقصاء أي رأي خيتلف عنهم، فحققت إجراءات تنظيم السوق ا
مما أسهم يف خفض التوتر،  ؛لتقبل االختالفات، وعدم التشنيع على مرتكيب املسائل الفرعية يف الفقه

 ين.ومحاية مسعة فئات كثرية من اجملتمع ختتلف مع هذين التيار  

: التفريط يف إرث شعيب سلفي كبري على من أبرز سلبيات تنظيم السوق الديين يف اجملتمع السعودي
وابلتايل عدم تقبل بعض الدول ملبتعثيها للدراسة يف اجلامعة ؛ مستوى العامل العريب واإلسالمي

 فريقيا وآسيا.إاإلسالمية، وهم ميثلون قوة انعمة لنشر السلفية يف كثري من بلدان 
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 مستقبل السوق الديين -3

 يف تتمثل ثالثةحتوالت  حدوث ،وحتوالت السوق الديين ن املتوقع، بناء على جمموعة مؤشراتم
 :التايل

o لسوق الديين، أو احنسار هيمنة مالك رأس املال الديين السائل، وخروج كثري منهم من ا
 
 
 ن بقي منهم.احلضور الباهت مل

o بسبب عدم استيعاب كثري منهم الفوارق  ؛زايدة موجة اإلحلاد بني بعض جيل الشباب
يه نتائج تعبئة سابقة أبن مالك رأس املال الديين، بشق   ىحدإن، وهذا بني الدين والتدي  

الصلب والسائل، هم حراس الفضيلة، وهم أهل احلق يف تفسري نصوص الدين وتوجيه 
 فهمه.

o يف اتريخ الفقه ونظرايته  اجتاه كثري من الشباب الليربايل والعلماين إىل البحث املنهجي
ل مفكرين ب  هلذا االجتاه من ق  ا وأصوله، وتقدمي طروحات بديلة. ويبدو أن هناك أتثري  

رمجت مثل: وائل حالق، وهو مفكر فلسطيين مسيحي، تأ  ؛أعادوا قراءة الفقه اإلسالمي
 ، وحظيت ابنتشار واسع.اكثري من أعماله مؤخر  

من خالل القضاء على أدواته، وحيل حملها اجتاه  السائلرأس املال الديين  املتوقع أن تنتهي ظاهرةن م
 التايل: الناس إىل رأس املال الديين الصلب، من خالل

مثل قيم: تقدير العلم يف مجيع  ؛التنمية وبناء احلضارة على نشر القيم الدينية اليت حتث -
م الوقت. ويف املقابل إعادة مراجعة واحرتا، ل اآلخروتقب  ، التخصصات، والعمل اجلاد واإلجناز

 اليت أشاعت قيم عدم قبول املخالف والتطرف.  بعض التفسريات للدين،
يف االقتصاد مراقبة  governanceالسوق الديين، تعين احلوكمة  يف الرمزية والشفافية وكمةاحل -

السوق ونشاط املؤسسات والشركات والقائمني عليها. ويف السوق الديين من حق كل مسلم أن 
وعلى مجيع الفاعلني  على املؤسسات الدينية وعلى القائمني عليها، الرمزية ميارس عمليات احلوكمة

فاحلوكمة يف  األداء، من خالل إعادة التقييم ونقد يف السوق الديين، من مفتني ودعاة ووعاظ،
"كنتم خري أمة أخرجت للناس  السوق الديين من مسات األمة وليست خاصة أبحد أو مبؤسسة:

 أتمرون ابملعروف وتنهون عن املنكر".
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. سس سياسيةاليت تعمل على أأ  تشكيل األحزاب واجلماعات الدينيةو مأسسة الدين،  ع يفالتوس   نقد -
؛ يديولوجيللتنظيم البريوقراطي واأل اخصب   امناخ   نكوانياألحزاب سوذلك ألن املأسسة وتشكيل 

ق املكانة االجتماعية من أجل حتقي ؛ل يف اجملتمع، وتغو تتحول إىل صراعات ومنافسات ومن ث   
 واهليمنة.
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 نتائجخامتة و 

رأس املال من نتائجها: أن من التوصيات، ف الت الدراسة إىل جمموعة من النتائج وقدمت عدد  توص  
ن النخب الدينية قادرة أإلنتاج النخب الدينية والشخصيات الشعبوية، و  سوق زاخر السائل الديين

وابلتايل يدخل السوق الديين يف جماالت السياسة  ؛على توجيه أفكار الناس واهليمنة على كثري منها
نوا يف موقع متفوق أو أن يكو  الصلب مما جيعل من الصعب على مالك رأس املال الديين ؛واالقتصاد

تنشأ مسألة  ومن ث   ، فينسحبون من السوق الديينمنافس لرأس املال االقتصادي والسياسي، 
ر ، وقد يفس   ، مبنية على مصاحل متبادلةالسائل وهي حتالفات مع مالك رأس املال الديين ؛"الزبونية"

 ؛واهم املناقضة لوضعهم اجلديدابقة وفتر بعض املفتني والدعاة والوعاظ ألقواهلم الساهذا ظاهرة تنك  
وال تقف التفاعالت االجتماعية عند هذا احلد النخبوي،  .مستفيدين من التماس متابعيهم األعذار هلم

وال مالك رأس املال نه من خالل أقل تدي  وإمنا ميتد أتثريها على سلوك اإلنسان العادي الذي تشك  
ن خيتلف يف الغالب، إذ يرتكز يف إقصاء م  ا شكالني   ان اإلنسان العادي تدين  ، فصار تدي  الديين السائل

من أن ممارسات كثري منهم الدينية أقل مستوى من أخالقياته، وهذا قد يفسر ظاهرة  معه، على الرغم
 عدم قبول اآلخر.و  التطرف بث الكراهية يف اجملتمع ونشر قيم

 ؛حلصول على املعلومة الدينية من مصادرها األصليةيف االناس العاديني  جديد يتمثل يف رغبة اجتاهبرز 
، وساعد أبساليب فهم جديدة تعتمد على املنطق والسياق التارخيي للنصالقرآن والسنة، ولكن ي: وه

على ذلك ظهور دعاة جدد يقدمون الدعوة ابستخدام معارف عصرية، واالستفادة من أسلمة علوم 
 .الطاقة والروحانيات
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