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 ص:الممخ

ّف البعد الرمزي ىو: ما تسعى السمطة إلى الوصوؿ إليو. فيما إف رأس الماؿ إ
ذ إ ؛والدينية،.. وغيرىا( ،األمواؿ:)الثقافية، واالجتماعية الرمزي ىو: مجموعة رءوس

ي تضفي الشرعية عمى السمطة، يقترب رأس الماؿ الرمزي مف مفيوـ )الكارزمية(، والت
أف تفيـ بمعنى الموافقة المطمقة لممجتمع عمى  ف المشروعية ىنا ال يجبإكما 

ـّ دراستيا في ىذا البحث بكيفية استخداـ الديف في ىدـ  السمطة. تتمثؿ المشكمة التي يت
 المجتمع وكياف الدولة، وتستند الباحثة في ىذا البحث الى فرضية مؤداىا: 

 ّف السمطة الرمزية ترتبط بعالقة جدلية مع رأس الماؿ الرمزي، وفيإ
ما في أالماؿ السياسي. لى رأس إت الواعية تستند السمطة الحاكمة المجتمعا

لسياسي الذي يرتكز لى اإلسالـ اإالمجتمعات غير الواعية فتستند السمطة الحاكمة 
 ف الديف.يي توثأعمى التدّيف، 
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Abstract: 

The symbolic dimension is: what the PA seeks to reach. The 

symbolic capital is: a group of capital: (cultural, social, religious, etc.). 

Absolute power society. The problem that is being studied in this 

research is how religion is used to destroy society and the state. The 

researcher is based on the hypothesis that:Symbolic power has a 

dialectical relationship with symbolic capital, and in conscious 

societies the ruling power is based on political capital.In unconscious 

societies, the ruling power is based on political Islam, which is based 

on religion, that is, Tuthpin religion. 
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 :المقدمة

الماؿ  فيما إف رأس .إليو الوصوؿ إلىما تسعى السمطة  :البعد الرمزي ىو فّ إ
ذ إ ،(وغيرىا ..،الدينيةو  ،االجتماعيةو  ،يةالثقاف):األمواؿ وسءر مجموعة  :الرمزي ىو

 ،سمطةالتي تضفي الشرعية عمى الو  (،الكارزمية)رأس الماؿ الرمزي مف مفيوـ يقترب 
الموافقة المطمقة لممجتمع عمى أف تفيـ بمعنى يجب  مشروعية ىنا الال فإكما 

وبطبيعة  ،رمزي مف السمطة عمى الخاضعيف ليانتيجة عنؼ  :ولكف ىي .السمطة
ودوافع  ،الخصبة الموجودة في المجتمع مف جانب األرضعمى  ذلؾ الحاؿ يعتمد

الماؿ  رأسمدعية بذلؾ تحقيؽ  ،ياسيةالسمطة الس السيطرة مف سوغداخمية غير نقية ت
 ذلؾا عف ف الديف بعيد تمامً )أل ،التديف وليس الديف بأدواتالسياسي الذي يختبئ 

  .آخرمف جانب ( المؤـ

 طريؽف ع ما تسعى السمطة لمحصوؿ عميو :زي ىوماؿ الرمالس أر  إفّ 
ميؿ الرمزية في الرسارأس الماؿ الديني مف أىـ  يعدّ ذ ؛ إاالتجار بالديف في سوؽ الديف

ولكف  لإلنساف.الروحي والنفسي  :يفيمس الجانب ألنو ذلؾو  ،اوأكثرىا تأثيرً  المجتمع
التديف  عبراالتجار بو في سوؽ الديف  طريؽف عيتـ استثماره مف االنتيازييف  لألسؼ

الذي يستثمر في المجتمعات غير  (ماؿ التديف رأس) قبالةفنحف ىنا  ،وليس الديف
 :ىما ماؿ الديني يتـ بطريقتيفالس أاستخداـ ر  فّ إف ،وعميو الواعية، 

وغايتو  ،مى درجات متقدمة في عموـ الديفوىو الشخص الحاصؿ ع :إيجابي -ٔ
 ماليات تضفي عمى صاحبياىا جدّ ـ الديف بإخالص وصدؽ، وعااللتزاـ بتعالي

 المجتمعاتحياة  في إيجابي ولو دورالطمأنينة والتصالح مع المجتمع،
 .ةاإلنساني

كوسيمة  تحقيؽ الربح :إلىوييدؼ  ،الشخص الذي يدعي التديف وىو سمبي: -ٕ 
الزائفة تحقيؽ المكانة االجتماعية يكمف في: ىدفو و لمسيطرة عمى اآلخريف، 
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الماؿ  لرأس )المستثمروف(بع يتذ إ ؛االتجار بالديف طريؽف عواالقتصادية 
 لغرضلديف استخداـ اأساليب كثيرة في _البحثالديني_ وىـ المعنيوف بيذا 

، أو (جوانب الترىيب ظيارلزائؼ، وا  الوعظ او العنؼ الديني، ) :منياو السيطرة، 
ومف ثـ  ،ليب إنياء المجتمعوغيرىا مف أسا ،ادعاء العالج بالنص الديني

 فعؽ وحدتيا الوطنية الة التي تمزّ لجعميا فريسة لألفكار الضّ  لدولةإنياء ا
 .لةأفكار ىدامة لمديف ولمدو  طريؽ

داـ الديف في ىدـ استخ كيفيةبدراستيا في ىذا البحث  تتمثؿ المشكمة التي يتـّ 
لسمطة ا إف :فرضية مؤداىا إلى بحثالىذا في  ةحثاستند البتو  ،المجتمع وكياف الدولة

تستند في المجتمعات الواعية و  ،مع رأس الماؿ الرمزي الرمزية ترتبط بعالقة جدلية
تستند ف ،في المجتمعات غير الواعيةما أ .سياسيال ماؿالرأس  إلىالسمطة الحاكمة 
 .فالدي)*( ي توثبفأ ،فالذي يرتكز عمى التديّ اإلسالـ السياسي  إلىالسمطة الحاكمة 

ص واألحزاب والجماعات وقد تـ اعتماد المنيجية السموكية في دراسة األشخا
نما ما  ف يقوـ بويجب أ ف المنيجية السموكية ال تعنى بماالمختمفة، إذ إ األفراد وا 

فقد تـ اعتماد ىذه المنيجية لمعالجة  ،في الحياة العامة وعميو يقوموف بو فعاًل 
األحداث وبحث السموؾ السياسي لألفراد والجماعات التي تدعي الديف لغايات 

 محوريف فضال عف المقدمة والخاتمة. إلى، فيما تـ تقسـ البحث سياسية

 :ل السياسيالما ورأسالسمطة  -األولالمحور 

األفراد في أي مجتمع بشري ف يكوف ىنالؾ نظاـ يدير شؤوف أ مف الطبيعي:
النظاـ تتوقؼ عمى  لؾذ ةف فعاليا  و  ،دولة ـأمدينة  ـأمؤسسة  ـأ ذلؾ أسرةكاف أسواء 

التي يحددىا  القانونية والضوابط األخالقيةوفؽ القواعد عمى قدرتو في ضبط سموكيـ 
 .(السمطة ذات السيادةػ)مح عمى تسميتو بما اصط ووى ،العقؿ الجمعي لممجتمع
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 مف ثـّ و  ،السياسي_ القانوني بالتصورمنذ القديـ  (السمطة)لقد ارتبط مفيوـ
 :جموعة مف العوامؿافر مضنتيجة لت ومؤسساتيا ولكف أجيزة الدولةبمختمؼ 

 تطور :إلى أدتوالتي  ،حضاريةوال والسياسية والثقافية ،قتصاديةالوا ،السوسيولوجية
 دّ يمكف ع، اذ (ٔ)ةفرز مفيوـ جديد لمسمطأ ،ر الغربي في مختمؼ المجاالتكالف
المفيوـ الجديد لمفيـو  لؾمؤسسي ذ أىـ( مف فيمسوؼ الفرنسي )ميشيؿ فوكولا
لؾ في مجاؿ الدراسات وذ ،ويبورد وبير (ٕ)ماكس فيبر :جانب كؿ مف إلى (السمطة)

نما و  ،متموضع في مكاف ما شيءطة ليست السم فّ إ):يقوؿ بورديو ذ؛ إالسوسيولوجية ا 
العالـ االجتماعي ينبغي  ف كؿ بنيةا  و  ،نظاـ مف العالقات المتشابكة :ىي عبارة عف

ومف ذلؾ المنظمؽ  ،(ٖ)منة والسيطرةاليي آلياتفيـ  لغرضبعيف االعتبار  تأخذ أف
ا ميِّ ترابطات التي تشتغؿ داخنظاـ معقد يخترؽ كؿ العالقات وال ف السمطةأ :نفيـ

 لذلؾ النظاـ. البنية العامةتتحكـ في  آليات دقيقة وفعالة ةبواسط

والبحوث  النظريةاعتمد عمى الكثير مف الدراسات  (الرمزية السمطة)مفيوـ  فّ إ
السمطة ) :االختفاء ا عمىتقوـ دومً  الرمزية السمطة إلى أف أفضتوالتي  ،الميدانية

 يأبوفذيف ؾ الئلأو بتواطؤ  إالمارس ف تأ يمكف وال سمطة ال مرئية :الرمزية ىي
 السمطة الرمزية فّ إذ ما عممنا: ؛ إ(ٗ)بؿ ويمارسونيا ،يخضعوف ليا يـبأنّ  :االعتراؼ

البنية النفسية  أسس لكونيا تستيدؼ ،رخطأأعمؽ و ثيرىا أف تا  و  ،مرئية سمطو ال :ىي
يأبوف الذيف  لئؾأو  بقابمية الّ إتمارس  ىي ال ،أخرى ةومف جي ،والذىنية لممتمقيف ليا

قرار ،خاضعوف ليا بأنيـ :العتراؼا عمى  قدرةالومف ثـ  ،تحويمو أو الـعف الع ارؤي وا 
يعادؿ  تمكف مف بموغ ما قدرة شبو سحريةبالعالـ ذاتو تحويؿ و  ،لـاالتأثير بالعتحويؿ 

س أفر  ،(٘)ةبفعؿ قدرتيا عمى التعبئ (واالقتصادية ،)الطبيعيةتاف:و القو تمكف منتما 
 طريؽف علفرد مكانة ا تعزز كقوة :األخرىاألمواؿ س و رؤ  مجموعة :الرمزي ىوالماؿ 
في اليـر  أكثرتدرج  كاف ىنالؾ ،الماؿ اكبر لرأس المرء كانت حيازة ذ كمماإ ؛حيازتيا

 :ىي إليياوعميو فالنتيجة التي نخمص  ،اآلخريفالتراتبي لممجاؿ الذي يتفاعؿ فيو مع 
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 ة،واالجتماعي ة،)الثقافي :األخرى األمواؿس ءو تمؾ ر كؿ  :الماؿ الرمزي ىو رأس فّ إ
مكانة رمزية  ألصحابياإلى قوة رمزية تعطي عندما تتحوؿ  ، وذلؾ(ةواالقتصادي

 فإبحيث  الرمزي مف البعد شئ يخمو يس ىنالؾو لنّ أ :ومنو نستطيع القوؿ ،مرموقة
                              س ماؿ رمزي.أكر  لى االعتبارإ متفاوتةتسعى بدرجات  أنواعوكؿ 

الماؿ  رأس أي) ،األمواؿ رؤوسبيف ما  عالقةؾ لىنا أفمما تقدـ يتضح لنا 
كؿ ّف وأتتفاعؿ فيما بينيا  األخيرة تمؾف ،وغيرىا( ...عي والثقافياالقتصادي واالجتما

 ،مختمفة أمواؿ رؤوس الحقؿ الواحد عدة :داخؿ وتتنافس ،باآلخر ويتأثرمنيا يؤثر 
 ي يمتمؾ صاحبو امتيازات يعزز بياماؿ رمز  رأس إلىلمتحوؿ  األشخاصىا ويستثمر 
الماؿ  لمرأسوجود  الو  ،االجتماعية إلى ىـر التراتبيةيا طريقف ع ويرتقي ،مكانتو

بيف ممكيات ما  العالقةفي  وال وجود لو االّ  ،وسمطة فائدةمع ما يمنحو مف  إالّ الرمزي 
 أساليبالماؿ الرمزي  الرأساعات التي تجعؿ مف والجم األفرادما بيف  :مثؿ ،متميزة
 . (ٙ)داخؿ عالقات القوه األوضاعتغير مف  وأشكاؿ ،معبرة

آليات عف مختمؼ  لنا تكشؼ :األساسعمى ذلؾ  المجتمع قراءة بنيةف إ
والحقؿ  بالسمطةيرتبط العنؼ الرمزي  فّ فإ. وعميو السيطرة والييمنة والعنؼ الرمزي

 ،)اإلعالـ :الدولة تمارس عبر مجموعة مف المؤسسات أفّ  :بمعنى ،المجتمعي
 .األفراد والجماعاتوغيرىا( عنؼ رمزي ضد  ...الديفو  ،والفف ،المدرسةو 

 :بالسمطةاالعتراف  

 أف أي ،اعترؼ بيا إذا إال تأثيرىاتبمغ ىدفيا وقوة  أفتستطيع  ال السمطة إف
االعتراؼ بيا مف  في:يكمف مشروعيتيا  أساساّف و شرط فعاليتيا ىو مشروعيتيا 
 إذا إالتعمؿ عمميا  ال السمطة أفّ  :يعني ذلؾو  ،الخاضعيف ليا وموافقتيـ عمييا

السمطة  أفّ  :ونفيـ مف ذلؾ ،اعتباطية تصبح قوةفاّنيا  ،يأبو بيالـ  إذا أي ،اعترؼ بيا
نّ  ،الرمزية ال تتجمى في المنظومات الرمزية ونيا تتحدد بفضؿ عالقة معينة في ك ماوا 
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المجاؿ الذي يؤكد فييا  يا تتحدد ببنيةإنّ  أي ،بمف يخضع ليا بط مف يمارس السمطةتر 
 يكمف في: ةالسمط ف شروط فعاليةا :آنفاكما ذكرنا و  ،(ٚ)إنتاجواالعتقاد ويعاد عمى 

يختمؼ نوع اذ  ،لخاضع لياا االعتراؼ بيا مف :مشروعيتيا ىو وأساس ،مشروعيتيا
 :تأتي ةمشروعية السمط ولذلؾ فافّ  ،خاضعيف لياباختالؼ الوعي لدى ال المشروعية

 :في المجتمعات الواعية ةلسمطامشروعية  -1

وكانت  ،قد مر بالعصور الوسطى بسيطرة الكنيسة األوربيالمجتمع  فّ إ 
حالة مف االبتعاد  إلىالسمطة السياسية تستمد مشروعيتيا مف الكنيسة التي وصمت 

ترتكب الموبقات بداخؿ  نفسو الوقت وفي ،عف الديف تمثمت ببيع صكوؾ الغفراف
السمطات  أنواعوكؿ  ،ف السمطة السياسيةإف ،ولممفارقة القصوى ،وباسميا ةالكنيس
 :الذي حصؿ ىو، واّف ةالموجودة بالمجتمع حينذاؾ تستمد شرعيتيا مف الكنيس األخرى

تغير  إلى أفضتاستمرت لعدة قروف ة مف داخؿ المجتمع ظيور حركة فكرية تنويري
مف عادات وقيـ وتقاليد _التي بنى الفكرية لممجتمع بكؿ ما تحتويو مف جانب سمبي ال

 أنظمة إلى ثورات غيرتالثورة الفكرية  أدتومف ثـ  تقود فكريا المجتمع غير الواعي _
مشروعية السمطة  أصبحتوىنا  ،يا الثورة الصناعيةتومف ثـ تبع ،الحكـ الفاسدة

 األمريكيلنا عالـ السياسة  ووكما يصف ،ياسيالماؿ الس رأسالحاكمة تستمد مف 
ات مف العالق انوعً  يعدّ س الماؿ السياسي أف ر أو  ،()مخزوف النفوذ وبأنّ  (:دورد بالفيمدإ)

سياسية  أىداؼتحقيؽ  أوسياسي  إصالحو تحقيؽ أالمستخدمة في تعبئة الناخبيف 
ية والثقة وحسف الن ةسمعة الحسنال :إلىلسياسي اس الماؿ أيشير ر ذ إ ؛أخرى

 طريؽف عبيف السياسي والجميور ما العالقة  تمؾويتـ بناء  ،ةوالمصداقية السياسي
الماؿ  رأسيتراكـ ذ إ ؛أيديولوجيةووجيات نظر  ،الحفاظ عمى المواقؼ السياسية الثابتة

 . (ٛ)ىذا مع تراكـ الخبرة
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 :غير الواعية مشروعية السمطة في المجتمعات -0

مف يمتمؾ  إفمحددة بحيث  أخالقيةني تحمؿ معاخصائص الشرؼ  فّ إ
 يعدّ  ا _ ومف ال يممكيا الشريفً  _كالقيـ والمعتقدات والتصرفات يعدّ  :خصائص الشرؼ

فو  ،كذلؾ خر باختالؼ آإلى القيـ والمعتقدات التي تحكـ المجتمع تختمؼ مف مجتمع  ا 
 ذ ما عممنا:؛ إدرجة الوعي

 ،التنويرية لفكريةاتعرؼ الثورة التي لـ و  ،واعيةالغير ف المجتمع في الدوؿ إ 
الثورة  تحصؿ فييالـ  عميوو  ،المستبدة األنظمةلـ تعرؼ حقيقة الثورة ضد  مف ثـّ و 

 ةالحقيقي اإلنسانيةتدرؾ قيـ  ال يانّ إ أي :واعيةالغير المجتمعات ىي  ، تمؾالصناعية
ىذا مف  ،عيةورة الفكرية والتنمية االجتمانتيجة الث ،ةالمجتمعات الواعي أدركتياالتي 
 إذ ؛الواعيةحقيقة المؤسسات التي استعارتيا مف المجتمعات  لـ تع إنياكما  ،ةناحي

وكؿ  ،السياسية والبرلماف واالنتخابات األحزابواعية بوجود الغير خدعت المجتمعات 
 لى زرعإرجع تة ذلؾ وعمّ  وتحقيؽ الثورة الصناعية ،االستقرار إلى ذلؾ لـ يفضِ 
ماؿ ال غياب رأس إلى ذلؾ: أفضى وقد ،وعقمية المجتمع السائدةتتناسب  مؤسسات ال

السمطات التي تحكـ المجتمعات غير قبؿ  ي مفماؿ الدينال رأسوتزوير  .السياسي
ف( بعيد ماؿ التديّ  رأس) ف صح تسميتوإماؿ ال رأس طريؽف عوحكـ المجتمع  ،الواعية

 كؿ البعد عف الديف.

 :لتدّينالسمطة ورأس مال ا -المحور الثاني

عمميات التسميع لمديف تحتفظ بسمة مفارقة غير فاعمة في أسواؽ التداوؿ ف إ 
االعتيادية في االقتصاد؛ ولكنيا تعّد في دائرة تسميع التعميـ الديني أىـ عامؿ في 
ترويج السمعة، وأعني بيا "إعادة اإلنتاج" بذات الُيوية التجارية إف جاز لنا ىذا التعبير 

ـُ وفتاوى قواعُد قديمة مستمدة والتمثيؿ؛ إذ نال حظ أف "الديف" مف حيث إنو تعالي
سمعة مف نوع "التحؼ الفنية" التي  إلىومجترة مف مصنفات القروف الوسطى يتحوؿ 
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ال فإف إعادة التداوؿ لمقديـ ال يزيد مف قيمتو  إلىتحتاج  فئات محددة مف المجتمع، وا 
سؤاؿ  إلىتنطوي عمى مفارقات تعيدنا سمعة مستعممة؛ فيي عممية  إلىبقدر ما يتحوؿ 

 (ٜ)"مركزي يتمثؿ في "ما الديف؟

                                   :)*(االتجار بالدين وتوثين الدين -

سواء  ةاليومي حياتويمارسيا في  ةميارات ذاتيب و يمتمؾ مواى إنسافكؿ  إف 
تيازيف نبعض اال ورظيعند  ةتسيطر السمبيذ إ ،ةـ سمبيأ ةإيجابي غراضألكاف ذلؾ أ

االتجار )ظيور ظاىرة  :ومف انعكاساتيـ عمى المجتمع ،في التاريخوغياب النخبة 
أىـ رأس الماؿ الديني مف  ذ يعدّ ؛ إوتوثيف الديف ةالسوؽ الديني إيجادومف ثـ  (،بالديف

ـ اـ بتعاليااللتز  ف غايتو تكمف في:، وا  اوأكثرىا تأثيرً  الرمزية في المجتمع رؤوس األمواؿ
والتصالح مع  ،طمأنينة ىا جماليات تضفي عمى صاحبيادّ الديف بإخالص وصدؽ، وع

 . اإلنسانيةخدمة  :ىدفيايكوف  ةإيجابيالمجتمع، ولو دورة حياة 

 لرأس ىي المحرؾ الرئيس والتي تعدّ  ،س الماؿ الرمزيألر  ةالمحرك اآلليات إف
 :تيتتجسد باآلالماؿ الديني في سوؽ الديف 

 :المستثمر عمى مستوى -ٔ

 ،لذلؾو  ،معمـ الديفما يسمى  :)مدعي العمـ بالديف( ىنا ىوالمستثمرّف إ  
ا كبقية البشر إعادة موضعة "العالـ" مف كونو إنسانً  :إلىيكوف فإف ترسيخ الفكرة مرده 

الـ الرباني العو كونو وريَث النبوة،  إلىيمارس دوره التعميمي كأي حقؿ معرفي أو فكري 
ا مف ا مقتطعً كونو نورً  إلى ا لمعباداتؿ مف كونو معممً ؛ فيتحوّ الورع التقيو الطاىر، 

 .ا بوحياض النبوة متبركً 

ذات مقدَّسة  إلىوتمقينو  تتحوؿ الذات "المعمِّمة" في سياؽ تعميـ الديفذ إ
 ،بيف اهلل وعبادهما واسطة العقد  :وبما أف النبوة ىي مف نسخ تقديس النبوة؛ مباركة
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وذلؾ  ،واستقالؿ التفكر و التعقؿ ،ا عمى حرية اختيار اإليمافمرتكزً  يكوفالتديف  فّ فإ
َأَفال َيَتَدبَُّروَف (وقولو تعالى: .(مُّدَِّكرٍ  ِمف َفَيؿْ  ِلمذِّْكرِ  اْلُقْرآفَ  َيسَّْرَنا تعالى:)َوَلَقدْ  لقولو اوفقً 

ـْ َعمى ُقُموٍب َأْقفاُليا اْلُقْرآَف َأ
(ٔٓ). 

ر )مدعي العمـ بالديف( يجعؿ مف نفسو"الشيخ المستثم افّ  :والمفارقة ىنا
لذلؾ، فإف مقتضيات التقديس تطرح  ،يمارس دور النبوةو  ،المعمـ" أو "المفتي" لمديف

يتميزوف  الديف بأمورمدعي العمـ  إف :يفسر ، وذلؾالستمرار الوظائؼ الدينية كأساس
 الديفمف لتي تجعؿ ا ةالذات المتعالي بأنانية آخرومف جانب  ،واإلفياـ بسذاجة الفيـ

التعميـ الديني ال مف  إلىنظر ي ىنا البحثوفي سياؽ  .(ٔٔ)مصدر ارتزاؽ ومصمحة
نما   داال وذلؾ ،ضموَف إلى الشكؿ بوصفوتجاوز المنحيث عمُقو ومضموُنو فحسب؛ وا 
 ذلؾيحيؿ عمى "االنتماء الطبقي"، و بقدر ما  مزدوج الفعؿ ال يحيؿ عمى الممارسة

"فعؿ تعميـ الديف" بوصفو سمعة ليا استيالؾ ومستيمٌؾ محدد ذو  ةقبالا يضعنا دائمً 
ال تتياوى القيمة اإلنتاجية والتداولية؛ فعمميات التسميع لمديف تحتفظ  سمات خاصة؛ وا 

ولكنيا تعّد في دائرة  .االقتصادبي أسواؽ التداوؿ االعتيادية بسمة مفارقة غير فاعمة ف
الُيوية "إعادة اإلنتاج" ب :رويج السمعة، وأعني بياتسميع التعميـ الديني أىـ عامؿ في ت

 :فئات محددة مف المجتمع يتـ مف ذلؾو  ،غاية الربح الماديل، أي (ٕٔ)ذاتيا التجارية
 رأسالستثمار  الشيرة ةالعمـ وسمط ةذ يستخدـ تجار الديف سمطإ ؛الديف( )مستثمر

   الماؿ الديني بالسوؽ.

  :عمى مستوى المجتمع -0

المجتمعات التي ينتشر باألدياف ىي التجارة الرائجة في  ةلتجار اف إ: رشد قاؿ ابف  
التي  تسيطر فييا المعتقداتالتي المجتمعات  تمؾفي  أفّ  (:ماكس فيبر)يرىذ إ ،فييا الجيؿ

 :تكوف قواعد سائدة، وتحدد حقوؽ وحريات كؿ مفالتي و  ،منذ زمف طويؿ كانت موجودة
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ات االستحداث أما .تكوف كبيرة اتمجتمع ىكذاالتغيير في  ف مقاومةا  و  ،الحكاـ والمحكوميف
 .(ٖٔ)ة فيي المسيطرةخرافال ماتكوف مرفوضة، أالضرورية لتطوير المجتمع ف

ؾ الرئيس لرأس الماؿ المحرّ يعّد الوعي ومستوى المعيشة الذي يممكو الفرد  فّ إ
ي طبيعة الفرد ، منغرس فوال واعٍ  نظاـ استعدادات جسدي وعقمي، واعٍ  :الديني، وىو

وبال  طبيعي وواثؽ ومطمئف بحيث يتصرؼ بشكؿ االجتماعية وعبر سنوات تنشئت
 ؼ.تكمّ 

 :الدين السياسي وتوثين الدين -

ميما كاف الديف أو المذىب، والعقؿ  -ظاىرة االتجار بالديف تيدؼ 
فو  ،جديدةتحقيؽ منافع شخصية قديمة و  :إلى -المتحايؿ بعض االنتيازييف  ظيور ا 

رأوا فييا فرصة لالستثمار االجتماعي  ذ؛ إالذيف ابتدعوا السوؽ الدينيةو  ،لتاريخفي ا
ية الكبيرة لدى عواـ الناس، مستغميف العاطفة الدين والسياسي بأقؿ تكمفة، واالقتصادي

  .(ٗٔ)ـ السميمة، وحسف ظنيـ بمف يتصدى لموعظيتوفطر 

ويحددوف قيميـ باسـ  ،الناس أفكاريتحكموف في فاّنيـ  ،ذلؾ وءوعمى ض
 .(٘ٔ)حزبية أوشخصية  ألىداؼوىنا يتـ االتجار بالديف  ،الديف والنص المقدس

وىـ الذيف  االجتماعية والثقافية تعرض عمييـ ّف السمعما تقدـ، فإ ىعم ناءً بو 
بمثابة )مستر كي( الذي يفتح جميع  يعدّ  ذلؾويحددوف سعرىا الرمزي، و  يقيموف
ثمر عمى يعمؿ المست إذ -ؽ استراتيجيات يسمكيا الفردوفعمى ويعمؿ  -األبواب
 امعتمدً  ،جميع جوانب النظاـ االجتماعي إلى األسرةمف  المجتمع ابتداءً في التغمغؿ 

 :وىو ،لمديف مغموطوالمتمثؿ بالفيـ ال ،عواـ الناس إلىعمى الجانب الروحي يمرره 
ّي ُكؿ مف ُيتاِجر بالّديف ىو أخطر مف أ) :فّ إ إذ ؛المعب عمى عواطؼ الناس الفقراء

وُيحّوليـ إلى  ،ؽ مف الُفقراء ثروتيـ الوجدانيةيسر  نوأل ؛تاجر ُمخّدرات في العالـ
 . (ٙٔ) ُمتسوّلي دولة(

https://www.hekams.com/?id=30011
https://www.hekams.com/?id=30011
https://www.hekams.com/?id=30011
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الحؽ الشرعي في  يتمتع السوؽ الديني بالمرونة العالية، واكتسابحيث 
التدخؿ والصراع في جميع األسواؽ السياسية واالقتصادية والتعميمية والثقافية 

المستثمر  ولذلؾ يتبع .(ٚٔ)اخمياوغيرىا، وقدرتو عمى بناء رأس ماؿ ديني بد ...والطبية
 ةالرمزي يووتراكـ ثروت ،مالو الديني رأسستراتيجيات تضمف لو تنميو ا ةبالديف مجموع

ف السمعة النادرة التي يتنافس عمييا المستثمروف في االتجار بالديف ىي أو  ،والمادية
 :(ٛٔ)مف األسواؽ الدينية، ىما  يوجد نوعاف ذ ىنالؾإ ؛المجتمع ةعاطف

 :سوؽ السمع المؤدلجة -ٔ
 سوؽ الخدمات الدينية.  -ٕ

في  ـ سوؽ السمع الدينية عمى االستثمارسوؽ السمع المؤدلجة يقوّ  إف 
مثؿ:  ،عالمات تجارية وديكورات لممحؿ ذات داللة رمزية تجذب التعاطؼ معيا

التجارية التي تحمؿ معيا دالالت دينية  األنشطة محالت األناشيد الدينية، وجميع)
 بيف مف ديكور المحؿ أو سمات البائع الشكمية.ت

 روفؾ السح ،فييتـ بالرقية عمى المرضى ،أما سوؽ الخدمات الدينية
سوؽ غير مرخص  ف، والفتوى ونحوىا. وىو، وتفسير األحالـ، واستخراج الجوالطالسـ
مف أمواؿ الظؿ،  ولكف لو فاعمية عالية، وبداخمو استثمارات ضخمة تعدّ  .ابو رسميِّ 

سوؽ الخدمات  عدّ يحيث  ،االستثمارات التي ليس ليا تصنيؼ استثماري :ىيو 
 طريؽف عالمجتمع وعواطؼ الشعوب ألنو يقوـ عمى السيطرة عمى أفكار  ؛األخطر
 ذ؛ إعاةوجيؿ مف الد ،ضائية، والخطابةوالتحكـ فييـ عف طريؽ القنوات الف توجيييـ

حسف تقدير  في وقدرتو العالية ،الذاتيةو  يعتمد المستثمر االنتيازي عمى مياراتو الفردية
فيما يتبع  .رؼ بحسب ما ينمي رأس مالو الدينيالمواقؼ االجتماعية، ثـ التص

تحقيؽ  لغرضت معينة لضماف تثميف سمعتو استراتيجيا ةالديني األسواؽفي  المستثمر
 قيقيحالغير  الماؿ الديني يأخذ رأس ذلؾواالقتصادية، ومف  االجتماعية تيف:المكان



 رغد نصيف جاسمد. أ.م.                                                              ين الدينالسمطة الرمزية وتوث

- 614 - 

عالقات  طريؽف عة، يالشيرة وتحقيؽ الجماىير  ـدورة حياة تبدأ بالتقرب إلى ااهلل، ث
 ،شعبيةذلؾ مما يحقؽ لو  ،الجماىير في التأثيربسبب قوة وذلؾ  ؛اجتماعية ميمة

حصولو عمى رأس ماؿ  إلىمما يؤدي بالنتيجة و  ،وكسب عالقات اجتماعية ميمة
قيـ بعيدة عف  الماؿ االجتماعي بعد نشر رأسلاقتصادي غير مشروع يقابمو تحطيـ 

شخصية،  ألىداؼالوعظ و  العنؼ الديني،) :منياو السيطرة،  لغرض واإلنسانيةالديف 
تـ ي طوىنا فق ،وغيرىا ...، أو ادعاء العالج بالنص الديني(جوانب الترىيب ظياروا  

وغياب  ،عيةغياب الوظيفة االجتماو  ،الماؿ االجتماعي رأسمع ىدـ  إذ ؛توثيف الديف
يكوف ومحصمة ذلؾ كمو  ،والعرفية التي تبني النظاـ االجتماعي اإلنسانيةالقيـ الدينية 

 يكوف ىنالؾوعميو  ،ومف ثـ فقداف الشعور باالنتماء لممجتمع ،لممواطف األماففقداف 
 الوحدة الوطنية.في ضعؼ وتشتت 

في سوؽ  ثمريفوالمستس البسطاء وعواـ الناب تتمثؿف ضحية االرتزاؽ بالديف إ
بعيديف كؿ البعد  انتيازيوف أناسىـ  :ولكف في حقيقتيـ .ىـ يدعوف العمـ بالديفو  ،الديف

فيتـ  ،ميـ باسـ الديف والنصويحددوف قيّ  ،الناس أفكاريتحكموف في و  عف اهلل عز وجؿ،
ف أل ؛ةنتائج كارثيإلى بدوره سيؤدي ، وذلؾ ةحزبي أو ةشخصي ألسباباالتجار بالديف 

مالذىا يكوف بمثابة  ألنو ،تعاليمو إلىالناس تخضع ّف أو  ،عماد المجتمع :ىو الديف
 .إلى التماسؾ االجتماعيوبذلؾ يؤدي الديف  ،اإلنسانية وىالديف الحقيقي ف ،األخير

الديف  ةمف نزع أقدس نزعة ىنالؾ يسل ألنو ؛الدنيا بالديف يأكموف أولئؾ فّ إ
 أغمى إلىفيـ يأتوف  ،كاف يصطادوف بو الدنيادينيـ د يجعموففيؤالء  ،في نفس المسمـ

الديف  إف ذ ما عممنا:؛ إفي الواقع ةرخص نوع مف الممارسأ إلىويحولونيا  ،ةنزع
الحامؿ و  ،اهلل إلىالمقرب  ألنو؛ لإلنسافوجؿ  اهلل عز أعطاه يءش وأسمى ةنزع أسمى

 .يـمن بريءوجؿ اهلل عز و  ،الدنيا بالديف بأكؿ يأتيالمستثمر  فّ أو  ،ةعمى االستقام
 إلىتفتقد  ةسمطغير الواعي مف قبؿ المجتمع  حكـي كتمؾ أوضاعفي ظؿ  إف

 األماف اإلنسافىنا يفقد  ،ماؿ ديني غير حقيقي برأسر وتتستّ  لتأخذ الماؿ السياسي رأس
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 ،ماؿ االجتماعيال رأسبسبب غياب  ،ةالوطني ةتضعؼ الوحد مف ثـّ و  ،في ىكذا مجتمع
 :أتيالماؿ االقتصادي وفقا لما ي رأسوالتالعب بضوابط  ،الماؿ الثقافي ورأس

 :المال الثقافي رأس -

والميارات  مف الرموز ةمجموع :عف (الماؿ الثقافي رأس)يعبر مفيوـ  
والتي  ،في المجتمع ةالسائد ةالثقاف :والمعاني التي تشمؿ ،ةوالمغوي ةوالقدرات الثقافي

، (ٜٔ)ةالتربوي ةتمرارىا ونقميا خالؿ العمميواس إنتاجيا بإعادة ةاختيرت لكونيا جدير 
يكتسب الفرد  إذ، األسرةالماؿ الثقافي ينتقؿ عف طريؽ  رأس أف إلى (وبوردي)ويذىب 
 التفكير واالستعدادات ونظـ المعنى ومحددات السموؾ. أنماط

ي ينتقؿ عف طريؽ نظاـ التعميـ، الماؿ الثقاف رأس فّ إف ،الطريقة الثانية أما
الماؿ الثقافي  رأسف أاالجتماعية والثقافية، و  األوضاع إنتاج بإعادةيقوـ  راألخي لؾوذ

المكتسب عبر التعميـ يعمؿ عمى تسويغ قيـ وثقافة الطبقة المسيطرة بوصفيا الثقافة 
 .(ٕٓ)يطمؽ عميو نوع مف العنؼ الرمزي لؾوذ بأكممووالقيـ الموضوعية في المجتمع 

  :المال االجتماعي رأس -

ف عيتـ الحصوؿ عمييا  التي ةالمحتمم أو ةمف الموارد الطبيعي كـ :ىو  
وذلؾ ، المتبادؿو عمى الفيـ الواعي  ةالمرتكز  ةمف العالقات الدائم ةامتالؾ شبك طريؽ
 ةسندا مف الثق أعضائيامف  يمنح كؿ عضولما  ةاالنطواء تحت لواء جماع إطارفي 

تساعد عمى خمؽ  ةعي يمثؿ قو الماؿ االجتما رأس فّ ، وأ (ٕٔ)االجتماعي واألماف
وتوسيع الشبكات  يـ في تثميفتس ، والتي(ٕٕ)لمفاعميف ةوترسيخ مزايا اجتماعي

مف فعاليات تقوـ عمى بأكممو بما تحويو تمؾ الشبكات المجتمع  :لتشمؿ ةاالجتماعي
 .(ٖٕ)يفالتفاعؿ والتماسؾ االجتماعي وزيادة ،النظاـ االجتماعي ةكؿ ما مف شانو تقوي
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 :المال االقتصادي رأس -
والتي  ،األفرادالتي يحوزىا  ةذلؾ الكـ المتراكـ مف التقنيات المادي :ىو

الماؿ  ورأسعمميات الصراع والتنافس ب خدمونيا في سبيؿ تقوية مواقعيـيست
 وسءر وكذلؾ يمكف تنمية  ،يمكف تثمينو ، والذيالماؿ رأس أنواعمف  االقتصادي كغيره

 .(ٕٗ)منو ةفادعف طريؽ االست أخرى أمواؿ

نتيجة  ،لمفرد ةالموارد المتاح وبأنّ  :ماؿ الرمزيال رأسيتمثؿ  ،وخالصة القوؿ
ويتـ  ،ةالحسن ةوالسير  ةالطيب ةوالسمع واألمانة ةكالشرؼ والييب ةامتالكو سمات محدد

لؾ الماؿ ذ رأستراكـ  فّ أ ذ ما عممنا:؛ إأفراد المجتمعوتقيميا مف جانب  إدراكيا
االستثمار  :إلىالحفاظ عمى العالقات التي تؤدي  لغرض واصاًل ا متجيدً  يتطمب
تعتمد السمطة الحاكمة  في المجتمعات غير الواعيةو  .(ٕ٘)الرمزيلرأس الماؿ المادي 

األمواؿ  وسءر  فيو غابت ف لكسب شرعيتيا مف مجتمع غير واعٍ عمى راس ماؿ التديّ 
وذلؾ بسبب غياب  ؛الدينيماؿ ال ورأسماؿ السياسي ال رأسمع غياب  تمؾالرمزية 

 ،ةوفي السياس ،في المجتمع ةالمسيطريف عمى السمطقبؿ  الماؿ الرمزي مف رأس
 .وجميع مؤسسات الدولة
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 لخاتمة:ا

ب مف طريقة لمير  :استغالؿ رأس الماؿ الديني والمتاجرة بالديف ىو إفّ  
( الديف رجؿ)واالختباء تحت عباءة ما يسمى  ،المبادئ اإلنسانية لديف الفطرة

لنقاء اإليماف والتدّيف الشكالني واالتجار  اإفسادً يعّد _مستثمر بسوؽ الديف_ كؿ ذلؾ 
 ،توثيف الديف، ومف اآلثار السمبية المترتبة عمى ذلؾ :والذي يؤدي بالنتيجة إلى ،بالديف

 ي:أتيصؿ المجتمع إلى ما ي

 ،لإلفرادالماؿ الرمزي  انييار رأس :وىذا يعني ،في المجتمع اإلنسانيةانييار القيـ  -ٔ
 ةسمو المكان :والذي يعني ،امتالكو رأس ماؿ رمزي ف كؿ فرد بطبيعتو يدعيأل

 ،التي يكتسبيا الفرد ةلمكانارجات فيو يريد بذلؾ إف يشير إلى د ،والرفعة والشرؼ
عالقة التميز داخؿ  طريؽف عالقوة الرمزية  أو ةلمكانا تمؾيتـ التعبير عف حيث و 

وتأكيد المكانة االجتماعية في  ظيارؾ العالقات التي تعمؿ عمى إتمو  ،كؿ مجاؿ
 ،والذي تميز كؿ فرد مف األفراد بحسب المنزلة التي يتمتع بيا بالمجتمع ،المجتمع

ولكف بعد االتجار بالديف  .يستمد رأس الماؿ الرمزي مف الديف  وىذا يحدث عندما
ات يستمد مف التديف وليس مف ألنو ب ؛ار رأس الماؿ الرمزي في المجتمعيبات اني
والتي  (،األخالؽ)الة طغياف الشكالنية في التديف يبعد الفرد عف مس فّ أو  ،الديف

تديف الشكؿ االجتماعي  :ف االتجار واالرتزاؽ مف الديف يعنيأل ؛ىي جوىر الديف
 اؿ مفاده: اّنووىنا يطرح سؤ  ،سيطرة عمى الجانب الروحي لممجتمعالذي يحاوؿ ال

وانييار  ،لكف في حاؿ توثيف الديف .حقيقة تمؾو  ،فراد المجتمع يتأثروفليس كؿ أ
 ةالمجتمع الذي يصبح نسب في السمبية تعـّ  اآلثار فّ فإ ،بالمجتمع اإلنسانيةـ القيّ 
العقوؿ الفارغة باألفكار  ءيتـ مؿ أفمف السيولة و  ،ال تفكرمف أبنائو  ةعالي

ـّ بؿ  ،اليدامة لإلنسانية  ،المجتمع إنياء :يعني لؾوذ اإلنسانيةقتؿ كؿ القيـ يت
والفكر  ،ودورىا عمى مستوى اإلنسانية ،لمدولة ةلفعمياوبذلؾ تنتيي الحقيقة 
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ذلؾ  ويتـ ،ومف ثـ عمى المستوى الخارجي ،والمبادئ والقيـ عمى المستوى الداخمي
انتشار المقاتميف  :ىو /فعمى المستوى المادي ،المادي والروحي ييف:عمى المستو 

فئة  أوذات شراسة عالية بالقتاؿ لكؿ طائفة الذيف يكونوف و  ،امتطرفيف فكريِّ ال
ـّ ينتقؿ ذلؾ و  ،باإلسالـ باسـ أفكار  الواحد اآلخريقتؿ لأبناء الديف الواحد  إلىمف ث

 بالتديف. ةمتطرفة مغمف

لقمة وعييـ و  ،أفراد المجتمع المسمـ بدأفقد ي /عمى المستوى الروحيما أ  
ـّ يبحثوف عف عذر وىميو  ،دث إلى الديانة اإلسالمية السمحاءينسبوف ما يح  مف ث

 ،اإلنسانيةإلى انييار القيـ  ذلؾ يؤديو  ،ـ الديف الحقيقيةألنفسيـ لالبتعاد عف قيّ 
 ّف ذلؾ، وأوانييار مؤسسات الدولة ،ؾ االجتماعيوالتفكّ  ،واالنتحار ،وانتشار المخدرات

غياب الحركة الفكرية الصادقة التي  :عنيوي ،لغياب دور النخبةفمرده يكوف حدث 
الثورة الفكرية التي  فَّ أل ،ليس باليسير لؾذ أفّ مما الشؾ فيو  ،ةثورة فكري إلىتؤدي 
 ؛باو أور القروف الوسطى في بليس بالسيولة التي حدثت فييا  تحدث اليوـ أفيمكف 

لداخمي والوضع ا ،فالتدخالت الخارجية صعب احتوائيا ،ف الواقع اختمؼوذلؾ أل
 ،والجيد الرديء :تضـأصبحت وسائؿ التواصؿ االجتماعي  فّ وأ عميو، صعب السيطرة
تعميـ  إلىمحتاجيف ّنيـ يكونوف فإ ،يجابيالجانب اإل إلىالمجتمع  أفرادولكي يذىب 

تعزز اجتماعية  ةاجتماعية سياسية ترافقيا تنمي ةلى تنشئا  و  ،األطفاؿحقيقي مف رياض 
عمى كؿ جوانب المجتمع  ةوتحقيؽ التنمي ،بالغرب ذلؾ ا حدثكم اإلنسانيةكؿ القيـ 

 .نسافإإلى نفسو كينظر  اإلنسافحتى يصبح 
 
 
 
*
 انًؼاصشج انؼشتٛح انهغح يؼجى فٙ جاء ٔلذ - 

https://www.maajim.com/dictionary/%D8%AA%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%86/6/%D9%85%D8%B9%D8%AC%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9
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 انٕٓايش

 أٔثاًَا، جؼهٓى: انثشش ذٕثٍٛ. • ٔثٍََّ  يصذس[: يفشد] ذٕثٍٛ*( 

 َطاق فٙ ُٔذذخهٓى تششٚرٓى ذرجأص أٔصاًفا ٔإػطاؤْى

 .ٔانخشافح األعطٕسج

 تٕسدٕٚ، تٛٛش ػُذ انشيضٚح انغهطح ػهٙ، نمٕط نطاْشا (1

 االجرًاػٛح نهذساعاخ األكادًٚٛح دًذ،أ تٍ يذًذ جايؼح

 .61-93،ص6161 دضٚشاٌ ،ْٔشاٌ،(61)انؼذد ٔاإلَغاَٛح

 عهًاٌ: ذشجًح انزكٕسٚح، تٕسدٕٚ،انًُٓٛح تٛٛش (2

 نهرشجًح، انؼشتٛح انًُظًح ذشًٚش، ياْش: لؼفشاَٙ،يشجؼح

 .16،ص6113 نثُاٌ

 انمٕيٙ، ًَاءاإل ،يشكض(96)انؼذد انًؼاصش، انغشتٙ انفكش (3

 .61،ص6391

 ػثذ تٍ انغالو ػثذ: ذشجًح ٔانغهطح، تٕسدٕٚ،انشيض تٛٛش (4

 انثٛضاء، انذاس نهُشش، ذٕتمال داس انُثٙ،

 .11،ص6116انًغشب،

 .11َفغّ،ص انغاتك انًصذس (5

 .13ص ركشِ، عثك يصذس ٔانغهطح، انشيض تٕسدٕٚ، تٛٛش  (6

 .11،صركشِ عثك يصذس ٔانغهطح، انشيض ٕٚ،تٕسد تٛٛش (7

 : انشاتظ ػهٗ يراح انغٛاعٙ، انًال طأس  (8

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A3%D8%B3_%D8%A7

%D9%84%D9 
 ذغهٛغ! "ٔذذأنّ ٔذؼهٛثّ انذٍٚ ذؼهٛى فٙ ،انّضدجانٙ عؼٕد (9

 :انشاتظ ػهٗ "انفٓى ذٕثٍٛ"ٔ" انذٍٚ

https://www.mominoun.com/articles/%D9%81%D9%8A- 

 االجرًاػٛح انذٛاج جٕاَة كافح فٙ َجذِ انذٍٚ ذٕثٍٛ إٌ*( 
 ٌإف ،ٔتانرانٙ انشايم ْٕ ٔاألخٛش ٔانغٛاعٛح ٔااللرصادٚح

 ذغٕٚك ػًهٛح ْٕ انذساعح ْزِ فٙ تّ َمصذ انز٘ انذٍٚ ذٕثٍٛ
 داو يا يثاح شٙء كم ٚصثخ ٔتانرانٙ تانذٍٚ جاسٔاالذ انذٍٚ

 فّٛ، انرذكى ٚغٓم( دمٛمٙ غٛش) دُٚٙ يذرٕٖ ػهٗ يغرُذ
 ٔاألدضاب اإلعاليٛح انذشكاخ ٌأ انشاٍْ انٕلد فٙ دذز ٔانز٘

 ٔفك انًاضٙ انمشٌ يٍ انخًغُٛٛاخ فٙ ذأعغد انرٙ اإلعاليٛح
 أصثذد ٔلذ ،اٌٜ َجذْا انذمٛمٙ انذٍٚ نٗإ لشبأ إعاليٛح أعظ

 فٙ ذرًثم خصثح سضأ فٙ أْذافٓا ٔذذمك انذٍٚ فٙ ذراجش

 انرُٕٚش٘ انفكش ذًرهك ال انرٙ انٕاػٛح غٛش انًجرًؼاخ

 .نهذٍٚ انصذٛخ انفٓى ػهٗ ٚؼُٛٓا انز٘ انذمٛمٙ

 .66 ٚحاٜ يذًذ، عٕسج  (11

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A3%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A3%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A
https://www.mominoun.com/articles/%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%87%D9%85-6190
https://www.mominoun.com/articles/%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%87%D9%85-6190
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 ٕٚعف: ذشجًح َرفهغف؟، نًارا نٕٛذاس، فشاَغٕا جاٌ  (11

 69. ص ،6166 انرُٕٚش، داس تٛشٔخ، انغٓٛهٙ،

 .َفغٓا انصفذح َفغّ، انًصذس  (12

 ٔأتؼادِ، أعغّ انغٛاعٙ االجرًاع ػهى األعٕد، صادق  (13

 .699،ص6331 انغُٕٓس٘، يكرثح تغذاد،

 ػهٗ يراح انذُٚٙ، انًال طأس انشمٛش، انشدًٍ ػثذ (14

-ػثذانشدًٍ-د-انذُٚٙ-انًال-سأط/http://hekmah.org انشاتظ

 انشمٛش

 .َفغّ انًصذس  (15

  انشاتظ ػهٗ يراح تانذٍٚ، ٚاجش يٍ كم انًغكُٛٙ، فرذٙ  (16

https://www.hekams.com/?id=30011 

 ذشجًح انغشب، فٙ انذُٚٛح انغٕق ٔآخشٌٔ، ششكاخ.أ داسٌ  (17

 .66،ص6166نهُشش،ديشك، صفذاخ داس ػُاٚح،، انذٍٚ ػض

 .ركشِ عثك يصذس انذُٚٙ، انًال سأط انشمٛش، انشدًٍ ػثذ  (18

 نهًجاالخ انثمافٛح انًضايٍٛ كٕشٙ، اترغاو  (19
 انؼهٕو يُشٕسج،كهٛح غٛش ياجغرٛش سعانح االجرًاػٛح،

 يشتاح، كاصذ٘ جايؼح ٔاالجرًاػٛح، اإلَغاَٛح

 96،ص6169انجضائش،

 انفالح تٕسدٕٚ تٛٛش انؼظٛى، ػثذ شاْٛىإت دغُٙ  (21

 يٕلغ ،اإلَرشَد شثكح ػهٗ يُشٕس يمال انفصٛخ، انفشَغٙ

  .و6166 ،(9119) انؼذد انًرًذٌ، انذٕاس

21)  Bourdieu Pierre: the forms of Capital، in J-Richaredson(ed).Handbouk 

of theory nd research for the sociology of education، New Yorg Green 

wood press،1986،p247. 

22)  BryamS، turner(ed): The Cambridge Dictionary of Sociology، 

Cambridge University press، 2006، p558. 

23)  Johan Field: Social Capital، Routledge، London، 2003، p17. 

 صذٚك صثاح ذشجًح انٕصٕل، سٚفكٍٛ،ػصش جٛشيٙ  (24

 36تٛشٔخ،ص نهرشجًح، انؼشتٛح انًُظًح ،6ديهٕجٙ،ط

 يجهح تٕسدٕٚ، اَثشٔتٕنٕجٛا ػاتذٍٚ، ٔنذ عانى دًذأ  (25

 .61،ص6169 ،األٔل انؼذد َثشٔتٕنٕجٛا،أ

http://hekmah.org/%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%AF-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%82%D9%8A%D8%B1
http://hekmah.org/%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%AF-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%82%D9%8A%D8%B1
https://www.hekams.com/?id=30011
https://www.hekams.com/?id=30011
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