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 رأس املال الديني
 

 د. عبدالرمحن الشقري

 دكتوراه بعلم اجتماع املعرفة

 

مفهوم رأس املال يف جمال االقتصاد معروف وقدمي، ولكن عامل االجتماع الفرنسي بيري بورديو وسع مفهوم رأس املال 
وقسم الرساميل قسمني، مها: رأس املال االقتصادي وهو املادي، ورأس مال الرمزي. ويشمل رأس املال الرمزي مجيع 

ة، لكنها توصل إىل مكانة اجتماعية كاأللقاب العلمية والطبية الرساميل اليت هلا قيمة مضافة اجتماعية وليست مادي
والعسكرية والدينية، وكذلك القبيلة والوجاهة ومكانة األسرة... مث تنتهي إىل رأس املال املادي، وبذلك تكتمل دورة 

أثرياً، وميكن تقسيم رأس اياة رأس املال الرمزي. ويعد رأس املال الديم من أهم الرساميل الرمزية يف التمع، وأكثرها ت
املال الديم إىل قسم إجيايب، وغايته االلتزام بتعاليم الدين بإخالص وصدق، واعتبارها مجاليات تضفي على صاابها 

الطمأنينة والتصام مع التمع، وله دورة اياة إجيابية، إذ أثبت ماكس فيرب أن القيم الدينية حتث على العمل الشاق 

م سل  يتمثل يف استددام تعاليم الدين كوسيلة للسيطرة على اخخرين، بدف حتقيق املكانة وحتقيق الربح، وقس
االجتماعية واالقتصادية، ويتبع أصااب رأس املال الديم السل ، وهم املعنيون بذه املقالة، أساليب كثرية يف استددام 

جوانب الرتهيب، أو ادعاء العالج بالنص الديم  الدين من أجل السيطرة، منها العنف الديم، ومنها الوعظ، وإبراز
املقدس، وتناقذ هذه املقالة انوانب السلبية يف اال اه الوع ي، رطور ا على أمن التمع الفكري، وأل�ا مل حتظ 

 باملواجهة على الرغم من تصاعدها. 

 

 اال ار بالدين: العقل املتاايل     

لدين أو املذهب، بدف حتقيق منافع شدصية، قدمية جديدة، ومعروفة يف كل ظاهرة اال ار بالدين، مهما كان ا

، وتذكر كثري من املصادر “إن كثريًا من األابار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل”األديان، ويف كل املذاهب: 
ماعي واالقتصادي بأقل تكلفة، بروز بعض االنتهازيني يف التاريخ، الذين رأوا يف السوق الدينية فرصة لالستثمار االجت

 مستللني العاطفة الدينية الكبرية لدى عوام الناس، وفطر م السليمة، واسن ظنهم مبن يتصدى للوعظ.
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وحتدث علماء املسلمني عن هذه ال اهرة يف اينها، واذروا منها، مثل ابن القيم قدمياً وعلي الوردي اديثاً، وما تزال 

، إذ درس باتريك هايم يف "إسالم السوق" ظاهرة اخنفاض الروح انماعية للجماعات هذه ال اهرة حت ى باالهتمام
اإلسالمية مثل: اإلسالم هو احلل، واألناشيد الثورية عند اإلخوان املسلمني، ومجع التربعات حبجة األعمال ارريية، 

ل االتصال. كما درس عبدالكبري العلوي وغلبة الفردانية على روح انماعة بضلط غري مباشر من العوملة والتقنية ووسائ
املدغري "احلكومة امللتاية: دراسة نقدية مستقبلية"، وعرض كيف أن األازاب السياسية تكون قريبة من الشعب، وإذا 

وصلت للاكم مارست العمل السياسي بقوانني السياسة ال الدين. كما أنتجت أفالم سينمائية كثرية تفضح املتاايلني 
والدفاع عنه لتاقيق مكاسب شدصية، مثل الفيلم اإليراين القدمي مارملوك أو السالية، والفيلم اهلندي باسم الدين 

pk . 

يستددم  ار الدين سلطة الزهد وسلطة العلم وسلطة الشهرة. ولالستثمار يف رأس املال الديم سوق خاص به، 
و�ا وحيددون سعرها الرمزي، ولذلك يتبع الفرد وعمالء تعرض عليهم السلع االجتماعية والثقافية وهم الذين يقيم

اسرتاتيجيات معينة لضمان تثمني سلعته من أجل حتقيق املكانة االجتماعية واالقتصادية، ومن هنا يأخذ يأخذ رأس 
ن املال الديم دورة اياة تبدأ بالتقرب إىل اهللا، مث بعد الشهرة وحتقيق انماهرية، يتاول إىل رأس مال اجتماعي، يتكو 

من عالقات اجتماعية مهمة بسبب قوة التأثري انماهريي، وأخريًا تتاول إىل رأس مال مادي بسبب كثرة ما يعرض 

 عليه من فرص إعالمية ومناصب.   

يتميز السوق الديم بأن يأخذ دورة كاملة، إذ يبدأ برأس مال ديم، ويستلرق سنوات لبناء قاعدة مجاهريية وتكوين 
استثماره واملضاربة به إىل رأس مال اجتماعي، من خالل كسب عالقات اجتماعية مهمة، وبعد  شعبية، ويتاول بعد

أن يتاول اسم الداعية إىل عالمة  ارية مرثرة يف التمع، يتاول إىل رأس اقتصادي من خالل احلصول على املناصب 
 أو مبالغ عالية من أجل ال هور اإلعالمي واحملاضرات.  

 

 ديني؟ما رأس المال ال

درجة ايازة الفرد على الثقافة الدينية وسيطرته عليها، من خالل تعلمه «يعرف روجر فينكي رأس املال الديم بأنه: 

وهذا التعريف يشمل اال اهني السل  واإلجيايب، وميكن أن أقرتح ». واكتسابه للمعرفة والشعائر اراصة بدين معني
وهو: كل موهبة أو مهارة ذاتية، سواء معلوماتية أو شكالنية، ذات مسات دينية  تعريفاً خمتلفاً وموسعاً قد يوضح مفهومه

حيملها الفرد وميارسها يف اياته اليومية، سواء ألغراض إجيابية أو سلبية، وحت ى بتقدير شع ، وتعود على مالكها 
 ته على أساسه.بالنفع االجتماعي واالقتصادي، فهي رأس مال ديم يعيذ به ويدافع عنه، ويبم عالقا
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 شروط رأس المال الديني     

يتطلب توفر أربعة شروط أساسية الستثمار الفرد يف رأس املال الرمزي، حبسب بورديو، وبإسقاطها على االة رأس املال 

 الديم، جند أ�ا ما يلي:

 وعي املستثمر بانوانب االستثمارية يف السوق الديم لضمان تنمية رأس ماله الديم. -1

أن يكون املستثمر على وعي تام والتزام بقوانني السوق الذي يدخله، والسوق هنا هو احلزب واإليديولوجيا،  -2

واالستثمار يكون يف أن ميلك شيئاً قليالً من العلم الشرعي، والقدرة على إثارة العواطف للتأثري يف الناس، وكذلك حتمل 
 خسائره مقابل االستمتاع بأربااه الرمزية.

 أن يدفع الثمن الرمزي، كاماية اإليديولوجيا اليت ينتمي إليها.  -3

االعرتاف به من قبل أعضاء انماعة الشرعية واملنتمني هلا، أل�ا هي اليت متلك رأس مال ديم إجيايب، وبطبيعة  -4
 احلال فإنه لن يعرتف به إال باملدادعة.     

 

 السوق الديني

مال رمزي، حبسب بورديو، ويتمتع السوق الديم باملرونة العالية، واكتساب  مصطلح السوق مفهوم أساسي لكل رأس
احلق الشرعي يف التدخل والصراع يف مجيع األسواق السياسية واالقتصادية والتعليمية والثقافية والطبية وغريها، وقدرته 

 على بناء رأس مال ديم بداخلها.

املستثمرون يف رأس املال الديم هي اعاطفة التمع)، ايث يوجد نوعان وأعتقد بأن السلعة النادرة اليت يتنافس عليها 

من األسواق الدينية، مها سوق السلع املردنة، وسوق اردمات الدينية. ايث يقوم سوق السلع الدينية على االستثمار 
يد الدينية، ومجيع يف عالمات  ارية وديكورات للمال ذات داللة رمزية  ذب التعاطف معها مثل: حمالت األناش

النشاطات التجارية اليت حتمل معها دالالت دينية تبني من ديكور احملل أو مسات البائع الشكلية. أما سوق اردمات 
فيهتم بالرقية على املرضى أو يف زيوت االرقية)، وفك السار، وتفسري األاالم، واستدراج انان، والفتوى وحنوها. وهو 

ولكن له فاعلية عالية، وبداخله استثمارات ضدمة تعد من أموال ال ل، وهي االستثمارات  سوق غري مرخص به رمسياً،
 اليت ليس هلا تصنيف استثماري. 

ويعد سوق اردمات األخطر ألنه يقوم على السيطرة على أفكار التمع وعواطف الشعوب من خالل توجيههم 
 ضائية، وارطابة.والتاكم فيهم بنصوص مقدسة، وسوقهم الفرعي القنوات الف
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 اهلابيتوس   

صاغ بورديو مفهوم اهلابيتوس، ويقصد به اخليات احملركة لرأس املال الرمزي عموماً، وهي مهارات الفرد الذاتية وقدرته 

 Masterالعالية حلسن تقدير املواقف االجتماعية، مث التصرف حبسب ما ينمي رأس ماله، واهلابيتوس يشبه مفتاح 
Key لذي يفتح مجيع األبواب، ويعمل اهلابيتوس وفق اسرتاتيجيات يسلكها الفرد، وميارسها داخل السوق مسرت كي ا

الديم. ويعد اهلابيتوس الذي ميلكه الفرد احملرك الرئيس لرأس املال الديم، وهو، حبسب بورديو: ن ام استعدادات للوي 
ات تنشئته االجتماعية، حبيث يتصرف بشكل وجسدي وعقلي، واعي وال واعي، منلرس يف طبيعة الفرد عرب سنو 

 طبيعي وواثق ومطمئن، وبال تكلف.

 

 االستراتيجيات 

يتبع املستثمر يف الدين جمموعة اسرتاتيجيات تضمن له تنمية رأس ماله الديم، وتراكم ثروته الرمزية املتمثلة يف تكوين 
سوف يضمن له وعي بقوانني السوق الذي يعمل قاعدة مجاهريية، وأن حي ى بشعبية، ألن عمله وفق اسرتاتيجيات، 

فيه، ومن مث سياقق له رأس مال اجتماعي من خالل بناء عالقات قوية مع نافذين ممكن أن يتبادل معهم املنافع مبا 
ميلكه من مسعة وشهرة، مقابل احلصول على منصب أو مال، ومن مث يتاول رأس املال الديم إىل رأس املال 

اية دورة اياة االستثمار يف السوق الديم، ومن االسرتاتيجيات املتوسطة اليت يتبعها املستثمرين : االقتصادي، وهو �
اتباع أسلوب الضلط على التمع واهليمنة عليه بطريقة تبدو موضوعية وايادية وشرعية باستددام النصوص املقدسة، 

القداسة على املعاين الدينية، وأ�ا ربانية املصدر، ونشر فتاوى التارمي، ونشر ااهللع) من خالل التأكيد على إضفاء 
وجيب التسليم با، مث توجيهها ردمة املصام اراصة، إذ جيتمع اوهلا شبكة اجتماعية تدافع عنها، مث يتبادلون املنافع 

 يف داخلها.

محاية السوق من  يف داخل السوق الديم حيدث أمناط من التنافس والصراع، من أمهها: الصراع ارارجي، وهدفه
خصومه واملنتقصني من شأنه، والذين يفضاون املتالعبني بالسوق، مثل صراع املتدينني مع الليرباليني والعلمانيني. 

وصراع داخلي وله نوعان، مها: صراع مع املنتمني للجماعة ولكنهم ليسوا قادة، وذلك بدف ترويضهم. وصراع بني 

 يف داخل السوق أو أسواقه الفرعية.  قادة انماعة وهدفه التفوق والسلطة

ولكن يتفق مجيع أطراف الصراع على بقاء السوق الديم واحملاف ة عليه، ويعرفون أنه سوق يستاق الصراع واملنافسة 
فيه. وإذا ااول أاد الدخول إىل السوق الديم احتد القادة املتنافسون ملنعه من الدخول من خالل عدم االعرتاف به. 

 كز اسرتاتيجيات احملرومني من رأس املال الديم على فضح الوضع القائم وتقويض بنائه أو كشف رموزه.   ولذلك ترت 
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ويوجد للسوق الديم اراس ميسكون بالسلطة الدينية، واإلمساك بالسلطة يرتكز على املباللة يف تصعيب النص الديم، 

إال عليهم، ولذلك حيمون أنفسهم بتاقري كل من ووضع شروط ومواصفات للعامل املتمكن حبيث ال تكاد تنطبق 
يقرتب منه وشيطنة املدالف له، وتشويه مسعة من يكشفهم، وتأليب العوام ضده، وختويفهم بأ�م خطر على الدين 

وعلى التمع، على أنه قد برز جيل جديد من احلراس، إذ تقوم اسرتاتيجيات احلراس اندد على اطالعهم على الفلسفة 
ا احلديثة ومعرفة أبرز رموزها، واستدراج نصوص فلسفية تتوافق مع مبادئهم وتعزز منهجهم، مث استددامها ون ريا 

 لهبار يف الدفاع عن نفس املبادئ التقليدية.

وبرز أيضًا مرخرًا جيل من الداعيات املستثمرات يف الدين واندماجهن مع الداعيات الشرعيات التقليديات، واستطاع 
قدم نفسها بسرعة وبقوة من خالل ال هور اإلعالمي بشكل مل يكن مألوفًا من قبل، علمًا بأن بعضهن بعضهن أن ت

ينتمني ال اهات دينية ترفض خروج املرأة كمبدأ، حبيث اختلط رأس املال الديم اإلجيايب مع السل  يف السوق الديم 
ى اإلمساك بالسلطة للهيمنة على التمع ومحاية الوضع النسائي. وتركز اسرتاتيجيات احملتكرين لرأس املال الديم عل

القائم والدفاع عنه، ألنه حيقق مصاحلهم وحيافظ على مكانتهم، وتراكم فائض القيمة، ويف مقابلة مع إادى الداعيات 
ت مبالغ املتشددات الشهريات، واليت تعد سيدة القاعدة، ذكرت أ�ا تراجعت عن أفكارها املتشددة، واعرتفت بأ�ا مجع

 طائلة من وراء النشاط الدعوي.  

 

 األزمة    

إذا سلمنا بأن التمع يتشكل ويعاد بناؤه من نتائج صراع األفراد واملرسسات الدينية وحتديد عالقات القوة، أل�م 
زبية يتاكمون يف أفكار الناس وحيددون قيمهم باسم الدين والنص املقدس. فإن اال ار بالدين ألهداف شدصية أو ا

أو سياسية سوف يردي إىل نتائج كارثية، ألن الدين هو عماد التمع والناس ختضع لتعاليمه ألنه مالذها األخري، وهو 
يدعو للتماسك انماعي، ولذلك فإن اال ار بالدين سوف يدخل التمع يف االة اختالل بني أهداف التمع 

 ومعايريه.

وإسقاطه على هذه القضية لفهمها، إذ حيدد مخسة أمناط » أنومي -االغرتاب «وميكن االستعانة بنموذج روبرت مريتون 

من البشر ي هرون للتكيف مع التمع انديد، ويف اال التعرف على هذه األمناط بداخل السوق الديم جندها كما 
 يلي:  

ها، وهذا ميثل اال اه الصايح االمتثا : هو الشدص الذي يتقبل أهداف التمع، ويتبع الوسائل املشروعة لتاقيق -1

 للمتدين املثا .
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االبتداعي: هو الشدص الذي يتقبل أهداف التمع، ولكنه يرفض الوسائل املشروعة لتاقيقها، ويبتدع لنفسه  -2

 وسائل غري مشروعة، وهم  ار الدين السلبيني.

املشروعة لتاقيقها، رغم أ�ا ال حتقق الطقوسي: هو الشدص الذي يرفض أهداف التمع، ولكنه يلتزم بالوسائل  -3
له شيئاً، وميثل هذا النمط الذين يلتزمون بتعاليم الدين بوصفها عادات وتقاليد متوارثة، ومل يتذوقوها كعبادة ربانية، كما 

 أ�م مل يستللوها.     

ا، ويعيذ يف عامله االنساايب: هو الشدص الذي يرفض أهداف التمع، كما يرفض الوسائل املشروعة لتاقيقه -4

 اراص.

املتمرد: هو الشدص الذي يرفض أهداف التمع، كما يرفض الوسائل املشروعة لتاقيقها، لكنه يتدذ موقفاً  -5
معاديًا للمجتمع مثل اال اه إىل: اإلحلاد، واالحنراف، واملددرات، أو يشيع التفسخ االجتماعي من خالل حتقيق 

عارة... وبعض أصااب هذا النمط لديهم رد فعل من املمارسات اراطئة من الذين مصاحله بالرشاوى والتزوير والد
 يستللون الدين استلالًال سلبياً، ولكن ليس لديهم القدرة على متييز العلماء من املتعاملني. 

أ�ا ممارسة إذن، تعد ظاهرة رأس املال الديم السل  خطرًا على التمع، و دد أمنه، وينبلي التعامل معها على 

انتهاكات ضد القيم العامة، ومن يثبت عليه اال ار بالدين فهو معتدع على التمع، ومن املهم محاية البسطاء وعوام 

 الناس منهم، وال يكتفى يصنف ممارسا م بوصفها سلوكاً خاطئاً فقط.

 

 

 المصادر 

 مناء للباوث والدراسات، الرياض.)، إسالم السوق، ترمجة عومرية سلطاين، مركز 2015باتريك هايم ا

)، بعبارة أخرى: حماوالت با اه سوسيولوجيا إنعكاسية، ترمجة أمحد اسان، مرييت للنشر، 2002بيري بورديو ا
 القاهرة.

 )، علم االجتماع الديم، ترمجة عز الدين عناية، كلمة، أبوظ .2011سابينة أكوافيفا وإنزو باتشي ا

 )، احلكومة امللتاية: دراسة نقدية مستقبلية، دار األمان للطباعة والنشر، الرباط.2006ا عبدالكبري العلوي املدغري

 ماكس فيرب اد. ت)، األخالق الرأمسالية وروح الربوتستانتية، ترمجة حممد علي مقلد، مركز اإلمناء القومي، بريوت.


