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 االجتماعية تىس الديني الغربي ومظاهرهياهلاب
 يف اجملتمع الغربي لعلمانيةتىس الديني وايلهابل مراجعة سىسيىلىجية

 نضال عيسى كريف أ.م.د.
 اآلدابالجامعة المستنصرية/كمية 

 الممخص:
الى مجموعة مف اساليب الوجود والفعؿ والتفكير الخاصة باالفراد والتي يتـ اكتسابيا يشير اليابيتوس 

بعممية التعمـ المرتبطة بجماعتيـ االصمية اي بفعؿ عممية التنشئة االجتماعية وقنواتيا المتعددة. 
 ويكوف اليابيتوس الديني احد ادوات واذرع اليابيتوس العاـ.

ىابيتوس ديني رئيسي يييمف عمى ذىنية االفراد ويعطييـ االستعدادات وعادًة ما يكوف لكؿ عصر 
والتفسيرات الخاصة بالقضايا والمسائؿ الدينية ويمنحيـ الموجيات الخاصة بكؿ مستجد او طارئ ديني 
عمى اعتبار أف اليابيتوس قد زود افراده عبر مراحؿ التنشئة االجتماعية والدينية بخارطة معرفية 

 اقؼ الدينية.لمواجية المو 
اف فكرة البحث االساسية تنطمؽ مف فكرة أف اليابيتوس الديني في المجتمع الغربي تييمف عميو 
االنظمة االجتماعية والثقافية والسياسية ذات التوجو العمماني، ذلؾ اف الدولة الحديثة بمؤسساتيا 

لطابع العمماني عمى العديدة قد أنتزعت مف الديف سمطتو وميمتو في التكريس الديني واضفت ا
المجتمع الغربي وبذلؾ غدت عاجزة عف تكويف اليويات الدينية في ظؿ تراجع اليابيتوس الديني بتأثير 
عمميات العممنة التي فصمت بيف القضائيف الديني/الكنيسي، والدنيوي/الزمني. وىذا ادى بنياية االمر 

ـ(. وىذا ادى كذلؾ الى انتاج ذوات معزولة الى ما اسماه تشارلز تايمر بعممية )نزع السحر عف العال
ومختمفة نتيجة تعرض االفراد في عصر الحداثة الكونية الى غياب مستويات االستقرار والتكامؿ 
االجتماعييف، لوجود اساليب بديمة لمعايشة العالـ مف حوليـ بعد انحسار تأثير الديف والكنيسة في 

مية ومناىج التعميـ الغربي التي اكتسحتيا العممنة مما نطاؽ خاص. وىذا االمر طاؿ المؤسسة التعمي
اسيـ في صناعة )ىابيتوس ديني جديد( اذ اصبح االفراد تحت وطأة سياقات العممنة المستمرة ووحيدا 
في المؤسسة التعميمية ضالتيـ في احداث التغيير في المجتمع الغربي. ىذا وقد جاء البحث في ثالثة 

 مباحث رئيسية ىي:
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 : اليابيتوس واليابيتوس الديني/المعنى والداللةحث االولالمب-1
 : اليابيتوس الديني الغربي وصيرورات العممانية.المبحث الثاني-2
 : اليابيتوس الديني وسياقات العممنة في مجاؿ التعميـ.المبحث الثالث-3

 .(التعميمية المؤسسة العممانية، الديف، اليابيتوس،: )المفتاحية الكممات
 

Western religious habitus and its social manifestations 

A sociological review of religious and secular habitus in 

Western society 

dr. Nidal Issa Krif 

Al-Mustansiriya University/College of Arts 

Abstract: 

 Habitus refers to a group of individuals' ways of being, doing, and thinking 

that are acquired through the learning process associated with their original 

group, i.e., through the process of socialization and its multiple channels.  

The religious habitus is one of the tools and arms of the general habitus. 

 Usually, each era has a major religious habitus that dominates the mentality 

of individuals and gives them preparations and interpretations of religious 

issues and issues and gives them directions for each new or religious 

emergency, given that the habitus has provided its members through the 

stages of social and religious upbringing with a map of knowledge to 

confront religious situations. 

 The basic idea of   the research stems from the idea that the religious habitus 

in Western society is dominated by social, cultural and political systems of a 

secular orientation, because the modern state, with its many institutions, has 

stripped religion of its authority and mission in religious devotion and added 

a secular character to Western society and thus became incapable of forming 

identities.  Religious affairs in light of the decline of religious habitus due to 

the effects of secularization processes that separated the 

religious/ecclesiastical and secular/temporal courts.  This eventually led to 

what Charles Tyler called the process of "disenchanting the world."  This also 

led to the production of isolated and different selves as a result of the 

exposure of individuals in the era of cosmic modernity to the absence of 
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levels of social stability and integration, due to the existence of alternative 

ways of living the world around them after the decline of the influence of 

religion and the church in a special sphere.  This matter affected the 

educational institution and the Western educational curricula that were swept 

by secularization, which contributed to the manufacture of (a new religious 

habitus), as individuals became under the pressure of the continuous 

secularization contexts and alone in the educational institution they sought to 

bring about change in Western society.  This research came in three main 

topics: 

 1-The first topic: the religious habitus and the religious habitus / meaning 

and significance 

 2-The second topic: Western religious habitus and the processes of 

secularism. 

 3- The third topic: Religious habitus and the contexts of secularization in the 

field of education. 

 Keywords: (habitus, religion, secularism, educational institution( 

 توس الديني / في المعنى والداللةيتوس والهابيالهاب المبحث االول:

 :توسيالمعنى والداللة لمهاب :اوال

حوؿ  " يتنازع فيما بينوhabitusتوس "يحوؿ مصطمح اليابىنالؾ أرث كبير 
 عادة" ىو الذي ىيمف في بعضو، ولربما كاف معنى "التحديد المعنى الجوىري ل

قدمو أندري الالند في موسوعتو الفمسفية عمى أنو المراحؿ التاريخية عمى معناه. وقد 
اركوف فييا واعيف ))ظواىر اجتماعية يمكنيا أف تنتج عادة مف دوف أف يكوف المش

 (45: 2118((.)احجيج، بيا

( عمى الرغـ مف تقاربيما المفظي habitudeتوس ليس عادة )يغير اف الياب        
فاذا كانت العادة مجرد تراكـ سمبي الستعماالت اصبحت ميكانيكية مف شدة تكرارىا، 
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واالخالقي استعداد الفرد الجسدي و توس ليس حالة بؿ ىو اسموب وجود، يفأف الياب
. لمقياـ بيذا الفعؿ أو ذاؾ أنو موقؼ او سموؾ أنو "خاصية دائمة يصعب تغيرىا"

 (46: 2118)احجيج، 

توس بعض الخصاؿ المترسخة في داخؿ عقوؿ يبمصطمح الياب ويعني بورديو
جسادىـ . وعرؼ ىذه الخصاؿ بالترتيبات المتقمبة والمعمرة التي مف خالليا البشر وا

ويفكروف ويقدروف وينفذوف  ويحكموف العالـ. ويعني بالترتيبات انيا يدرؾ الناس 
مجموعة متنوعة مف التوجيات المستمرة والميارات واشكاؿ مف المعرفة الفنية التي 
يمتقطيا الناس ببساطة مف معاشرة اناس مف ثقافات وثقافات فرعية معينة، ويمكف اف 

س واالخالؽ بوااليماءة والممشكاؿ السموؾ الجسدي والحديث ف اتتراوح ىذه م
االجتماعية ، مف خالؿ الميارات المحركة والعممية الى انواع معينة مف المعرفة 

 (42: 2119)سكوت،  .المتبادلة والذاكرة المتراكمة

توس فحسب بؿ يوليس في تعريفة لمياب توقفنا عند طروحات بيير بورديوولو 
توس( ي)الياب المسؤولة عف اىتمامو بمصطمحلمحديث عف السياقات االجتماعية الثقافية 

سنجد أنو أنطمؽ مف )نظرية الحقوؿ( التي تقوـ عمى ضرورة دراسة التجارب االنسانية 
في حقوليا الخاصة الف لكؿ تجربة انسانية خصوصيتيا التي يستحيؿ فيميا اال 

وىنا سنجد امامنا مجموعة مف  (8: 2115)الخالد، بالعودة الى حقميا الخاص.
توس يلحقوؿ: اجتماعية، دينية، سياسية، ثقافية، اقتصادية، وتربوية، ولكؿ حقؿ ىابا

توسات بشكؿ منظـ فيما بينيا لتنتج حقال عاما يطمؽ عميو يخاص، وتعمؿ ىذه الياب
مصطمح)الذىنية( . فيناؾ ذىنية عامة تتضمف مجموعة مف العقميات الموزعة عمى 

ية، عقمية سياسية...، مجموعة مف العقميات ورديو، عقمية اجتماعوفؽ رأي بالحقوؿ 
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التي تعمؿ في اطار تضامني، تكاممي يؤدي حتما الى انتاج ذىنية عامة تسود وتتحكـ 
 (9: 2115.)الخالد، ة بنية ذىنية عامةالتفكير والسموؾ، ثـ تتجذر مشكم   بأنماط

افة االجتماعية التي تصير ك يتوس بمثابة البوتقةووفقا لما جاء يكوف الياب
ى ىو الذي ييمنا الذىنيات المتولدة والمنتجة في ىذه الحقوؿ المتعددة، ولعؿ ىذا المعط

خمية مف جية توس الديني/الغربي وسنقوـ بتوضيح بنيتو الدايالياب في فيـ صيرورة 
 .التشكيؿ والصيرورة

توس قد ترجـ يرديو بمصطمح اليابلباحث غساف الخالد أف ما اسماه بو ويرى ا
ة االستعداد( لياشـ ، و)ممكالنزوع الشخصي( لفريدريؾ معتوؽىما: ) بمصطمحيف 

اف وجد اختالؼ لى ثمة اختالؼ في الترجمة ، وىو لموىمة االو  صالح. وقد يتراءى
 توسيبالشكؿ أذ أنو بمضموف الترجمة نقع عمى تشابو شبو تاـ مف حيث وظيفة الياب

استبطاف  وخالل يستطيع الفرد مفوالدور الذي يمعبو في انماط التفكير والسموؾ حيث 
: 2115)الخالد: .االدراؾ والتفكير والعمؿ خطابات عبرفعاال  استبطاناتجارب الماضي 

11) 

توس يمثؿ سمسمة مف التغيرات والتحوالت التي تغدو يوبذلؾ يتضح أف الياب
بعدئذ بمثابة موجيات سموكية /ثقافية مستنبطة تأخذ مظاىر واشكاؿ متعددة خاصة 
بكؿ الجوانب والحقوؿ الحياتية لمفرد ضمف مواريث وموجيات تحدد معالـ تفاعمو 

حت محمولة اصب ألنيااالجتماعي مف دوف اف يشعر كيؼ أتخذ ىذا السموؾ او القرار 
 ذىنيا لديو.

توس الى مجموعة مف خطاطات االدراؾ، والتقييـ ييشير اليابومف ناحية اخرى        
والفعؿ التي انتجتيا اجياؿ متعاقبة تعيش نوع محدد مف شروط الوجود، ىذه الخطاطات 
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او االستعدادات محدودة العدد شأنيا شأف القواعد المغوية، مثمما يمكف لمفرد أف ينتج 
ددا ال نيائيا مف الجمؿ انطالقا مف قواعد لغوية محدودة ، يمكف لمكائف االجتماعي ع

أف ينتج عددا غير محدود مف الممارسات بواسطة تمؾ الخطاطات القميمة العدد. وتعمؿ 
ىذه االخيرة كعوامؿ عممية تجعؿ البنيات الموضوعية التي انتجتيا تميؿ الى أف يعاد 

 (61: 2118جيج، )أحانتاجيا في الممارسات.

يـ في أعادة تشكيؿ كؿ جوانب الحياة االجتماعية المتعددة كما أف المجتمع يس
وذلؾ الف جممة التغيرات االجتماعية تسيـ في زحزحة المجتمع عف مرتكزات مجتمعية 

ت سائر ة الغرب الحداثوية التي قمبمتعددة، وىذا االمر يمكف تحديده عبر تجرب
توس يو المعرفية، وىذا األمر انعكس بالضرورة عمى مسألة اليابالمقوالت الفكرية وانظمت

 في ىذا السياؽ.

توس مجموعة مف اساليب الوجود والفعؿ والتفكير الخاصة يوبذلؾ يكوف الياب
بفرد معيف اكتسبيا بفعؿ عممية تعمـ خاصة مرتبطة بجماعتو األصمية أي بفعؿ عممية 

المتوافر  ا لمطبقة االجتماعية والرساميؿتبع التنشئة االجتماعية. وتختمؼ تمؾ االساليب
توس بيذا المعنى يييكؿ يعمييا والمكانة التي يشغميا الفرد داخؿ الحقؿ، فالياب

السموكيات واالفعاؿ االجتماعية ويييكؿ في الوقت ذاتو المواقع التي يشغميا االفراد في 
 (61: 2115)الخالد، الفضاء االجتماعي.

توس الفردي يورديو يميز بيف الياباال أف ب ولكف عمى الرغـ مف ذلؾ
اختالفا خاصا  توس الجماعي ، او يمكف القوؿ أنو يعتبر أف ثمة اختالفا بينيما،يوالياب

ورديو يشير الى أنو يمكف ا الموقؼ بمثابة تحفظ اولي، الف ببكؿ موقؼ ، وىذ
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يا أو أف يكونوا لمجماعات او االعضاء المنتميف الى فئة واحدة أف يعيشوا التجربة ذات
 (11: 2115.) الخالد،قد عاشوىا

او قابميات ذاتية تجعؿ االفراد  استعداداتتوس بوجو عاـ يوتبعا لذلؾ يمثؿ الياب
يتصرفوف وفقيا في سائر أنشطتيـ االجتماعية ضمف الوسط االجتماعي الذي يعيشوف 

وتشكؿ كافة فيو، وبعبارة أخرى أف االفراد يممكوف موجيات معرفية وثقافية توجو 
 المواقؼ االنسانية التي تواجييـ في حياتيـ االجتماعية.

 توس الدينييالمعنى والداللة لمهاب ثانيا:

توس الديني( والذي يمثؿ الحقؿ ينتسأؿ عف معنى )الياببناءا عمى ما تقدـ 
توس العاـ. بمعنى أنو واف كاف في يالديني ويمثؿ بالوقت نفسة أحد أذرع وادوات الياب

لذي تبمور في ظؿ توس العاـ ايالديني اال انو يحمؿ كافة سمات وخصائص الياب الحقؿ
ؽ في تشكيالت ومركبات ثجتماعية مختمفة مر بيا المجتمع وانبا ظروؼ وصيروات 

ورديو والتي حقوؿ االجتماعية التي تحدث عنيا بمتعددة امتدت تأثيراتو الى سائر ال
 يا.بطبيعة الحاؿ يكوف الحقؿ الديني مف ضمن

ياقة المجتمعي ، وانو توس الديني يرتبط ارتباطا وثيقا بسيورديو اف اليابيرى ب
مف االنعكاسية بؿ يرتبط بالميوؿ السابقة عمى مرحمة التأمؿ واعماؿ العقؿ  ا ليس ضرب

ازاء الخبرة والفعؿ والفيـ، الذي يعدؿ بأسموب عميؽ وثابت اعراؼ الناس العادييف 
يميز ما و  .ودىـ كشاغميف لمركز اجتماعي محددتبرير وج عف طريؽ ورؤيتيـ لمعالـ.
عتبارىا توجيات دينية ىو أنيا تنجـ عف اشكاؿ المقايضات ، بما فييا ىذه الميوؿ با

المقايضة بسمع الخالص مف الخطيئة /او النجاة مف عذاب االخرة. وىي السمع التي 
العادييف، وانيا توفر نمطا متميزا يتـ المتاجرة بيا بيف رجاؿ الديف المتخصصيف والناس 
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فاء الطابع النموذجي عمييا، االمر الذي ينطوي لتبرير االجتماعي ليذه الميوؿ واضمف ا
عمى سوء فيـ بنية العالـ االجتماعي باعتبارىا البنية الطبيعية/أو فوؽ الطبيعية 

 (196-195: 2119)ميمر وشمنج، .لمكوف

التاريخي الذي يسيـ في تمايز واختالؼ  االشارة الى أىمية البعد وىنا تجدر
توس وتأثيره يتوس ديني مف عصر الى اخر مما يولد صيغا متحركة لمركزية اليابيىاب

توس الديني ىو غير مفصوؿ عف ي، بعبارة اخرى اف اليابآخر مف عصر الى عصر
 اقات االجتماعية الجديدة التي تحدث داخؿ المجتمع.يالس

توس يـ مفيوـ ) الياباستخدـ اميؿ دوركياي رفعمى سبيؿ المثاؿ ال الحص
او  د عقمي واخالقي صاغتو الجامعة القروسطويةالمسيحي( واعطاه معنى استعدا

س في جياز ويندرج ىذا اليابيتو  مى اساس الثقافة الوثنية.ع اليسوعيةالمدارس 
كيايـ مفيوـ اليابيتوس  في الدرس الذي وجية لمطمبة مؤسساتي، فقد ادخؿ دور 

ـ( ليعرض 1904-1905المرشحيف الجتياز امتحاف التبريز برسـ الموسـ الجامعي )
القطائع التي انجزتيا اشكاؿ التمدرس المسيحي االولى مع التربية القديمة : لكي يكوف 
الشخص مسيحيا ، فمـ يعد يكفيو اف يكوف قد تعمـ ىذا الشيء او ذاؾ ، او كيؼ يميز 

،او اف يكوف عمى عمـ ببعض المعتقدات  غبعض الطقوس او النطؽ ببعض الصي
( في attitude dameالتقميدية ، بؿ اف المسيحية تتمثؿ في نوع مف االتجاه الروحي)

ىابيتوس معيف لوجودنا االخالقي. اف اثارة ىذا االتجاه لدى الطفؿ ستكوف ىي الميمة 
 (48-47: 2118)احجيج، االساسية لمتربية.

ـ لبياف اف لكؿ عصر رات دوركيايابأشحاؿ نحف نضرب مثاؿ بطبيعة ال
ىابيتوس ديني رئيسي خاص بو، والذي يييمف عمى ذىنية االفراد ويعطييـ 
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االستعدادات والتفسيرات الخاصة بالقضايا والمسائؿ الدينية واف كانت في دائرة العقائد 
او في دائرة الطقوس الدينية ، بؿ يمنحيـ كذلؾ الموجيات الخاصة بكؿ مستجد او 

ئة االجتماعية عبر مراحؿ التنش فرادهقد زود ارئ ديني، عمى اعتبار اف اليابيتوس طا
 معرفية لمواجية المواقؼ الدينية. والدينية بخارطو

اليابيتوس الغربي؟ ولكف السؤاؿ المركزي ىنا : كيؼ يمكف اف ندرؾ او نفيـ 
يمكف الحديث ؟ وكيؼ امؿ المسؤولة عف تشكيمة او صياغتواو العو  وما ىي محدداتو

عف ىابيتوس ديني في انظمة اجتماعية وثقافية وسياسية تييمف عمييا العممانية او 
 انماط العممنة المتعددة؟

اف المقدمة االساسية لفيـ اليابيتوس الديني في مظاىرة الحياتية الجديدة في 
 المجتمع الغربي جعمت ىنالؾ مجموعتاف مف االعتراض عمى ) اليابيتوس الديني(

تمييز اليابيتوس الديني  ورديو مف، تتعمؽ المجموعة االولى بما ذىب اليو بسونف
 عمى اف الدولة الحديثة انتزعت مف الديف را عتيقا عفى عمية الزمف، واصرارهام باعتباره

صورا اخرى . وتستدعى ىذه المجموعة الى الذاكرة ميمتو في تكرسي اشكاؿ الالمساواة
الطابع العمماني عمى المجتمع مف حيث كونيا عاجزة عف فاء شديدة التبسيط لفكرة اض

تفسير ما يحدث مف عمميات اعادة احياء الديف واليويات الدينية منذ نياية القرف 
العشريف . كما انيا تتجاىؿ اىمية التوجيات الدينية عند مف ىـ اشد تعرضا لمخاطر 

وؽ مستوى ردود افعاؿ الدوؿ الحياة او تقمباتيا المرتبطة بعمميات العولمة التي تجري ف
.)ميمر وشمنج، والمجتمعات المحمية وعمميات التفتيت التي تجري تحت ىذا المستوى

2119 :196) 



 هـ4443-م  2022. لسنة االول العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . . السنة ال

 
 

 
  1142 

ورديو يدور حوؿ ما عمى مفيوـ اليابيتوس الديني عند باالعتراض الثاني 
يترتب عميو مف عواقب عمى المستوى االجتماعي تعيد انتاج نفسيا باستمرار، وحوؿ ما 

. فيما  ىذا المفيـو في اذىاف مف يتمقونو سمبية نسبية يتـ بيا غرس مف صؼ بويت
بالجزئية االولى مف ىذا االعتراض فأف تركيز بورديو عمى المقايضات التي يتصؿ 

ىذه  مف المجاالت االجتماعية وفيما بيف وغيرىا تجري داخؿ المجاالت الدينية
الفاعموف لموصوؿ الى التميز والى امتالؾ المجاالت االجتماعية.. والتي يتصارع فييا 

ورديو عمى افي واالجتماعي. نقوؿ: اف تركيز برأس الماؿ الروحي، واالقتصادي، والثق
ىذه المقايضات يعترؼ باف السياقات التي تتطور فييا اشكاؿ المناخ الديني تتغير 

 (197: 2119.)ميمر وشمنج، بمرور الزمف

تركيز البحث ، الف العممانية تمثؿ افقا اف االعتراض االوؿ سيكوف محؿ 
حياتيا واسعا ضـ البعد الديني ضمف سياقاتو المؤسساتية الجديدة، وال سيما مف جية 
)الدولة(، ولعؿ االمر الذي يعنينا ىنا بالدرجة االولى ىو كيؼ اف اليابيتوس الديني 

وسماتو  محوعمى مال تراجع تأثيره في الغرب في ظؿ عمميات العممنة، مع التركيز
العامة ، وىذا االمر سنقوـ بتحميمو عبر مراجعة اراء تشارلز تايمر واطروحاتو الجوىرية 

 حوؿ العممانية عمى وجو الخصوص.

 المبحث الثاني:

 العممانية ديني الغربي وصيروراتالهابيتوس ال

والنظرية )عممنة( مف جية، ييز بيف مفيوـ )عمماني( او اشتقاقو اف التم
السوسيولوجية لمعممنة نفسيا مف جية اخرى ، تمييز جوىري الف المفيوـ نفسة متعدد 

ؿ بدالالت دالالتو الضمنية المتناقضة، ومثق االبعاد لمغاية، ومتقمب بشكؿ ساخر في
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قد دخؿ مصطمحا )العممانية( و)العمماني( المغة ف متنوعة تراكمت عبر مسارة التاريخي
د المفكريف االحرار في منتصؼ القرف التاسع عشر كي يتجنبوا تيمة االنكميزية عمى ي

اف يكونوا )ممحديف( او )كفارا( ، وىي مصطمحات تحمؿ معاني الالأخالقية في مجتمع 
ذات اىمية ليس الف المفكريف االحرار  كانت ىذه النعوتو . معظموما زاؿ مسيحيا في 

الى توجيو السياسة الجماىيرية كانوا منشغميف بسالمتيـ الشخصية, لكنيـ سعوا 
االجتماعي في مجتمع متسارع التصنيع. فأصبحت عادة الالمباالة وعدـ   لإلصالح

االيماف او العدوانية الراسخة تجاه السمطات والطقوس المسيحية االف متشابكة مع 
: 2117)طالؿ اسد، مشروعات اعادة التأسيس االجتماعي مف خالؿ وسائؿ التشريع.

37-39)  

ومراجعاتو الخاصة بالعممانية  السياؽ يقدـ تشارلز تايمر منظوره وفي ىذا
بوصفيا سياؽ اجتماعي انبثؽ في ظروؼ خاصة، اذ يقوؿ: دعونا ننظر في بعض 

 العممانية ،بوصفة مقولة تطورت ضمف العالـ المسيحي الالتيني .سمات 

القرف( اي بالزمف العادي. : لقد كاف احد زوجي ثنائية مصطمحية، وكاف يتعمؽ ب) اوال
في مقابؿ ما يتعمؽ باألبدية او بالزمف المقدس.اذ كاف ينظر الى بعض االوقات 
واالماكف واالشخاص والمؤسسات واالفعاؿ عمى انيا وثيقة الصمة بالمقدس او بالزمف 

ومف ثـ ، بالزمف العادي وحده . االعمى ، بينما كاف ينظر الى اخرى عمى انيا متعمقة
)فيقاؿ  .با باستخداـ الزوج )روحاني/زمني(ذا التمييز نفسة امكف اف يعبر عنو غالىفاف 

شيات فقا ليذا المعنى ، فاف اساقفة االبر مثال اف الدولة وىي الذراع الزمني لمكنيسة(. وو 
، ]في العصر[العادييف )عممانيوف(، النيـ يشتغموف في )الخارج(، ىناؾ في )القرف( 

 (4)تايمر: .يف في األديرة، الذيف يعيشوف وفقا لقواعدىاالمترىب ـوذلؾ في مقابؿ نظرائي
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لقد اقترف ىذا المفيوـ الجديد، وسياقاتو وتأثيراتو في البدء عمى عالقة الدولة 
بالكنائس، لتحديد مجاؿ عمؿ كؿ واحد منيما، اذ ينشغؿ االوؿ )الدولة( بكؿ ما ىو 

ىو أخروي/مفارؽ/جوانب روحية،  بكؿ مازمني /اني/ حياتي، وينشغؿ الثاني )الكنيسة( 
)العممنة( التي دشنت في عقب االصالح الديني: لػرى تايمر: "ثمة معنى واضح اذف وي

مية نقؿ وظائؼ وممتمكات ومؤسسات انيا تشير بالتحديد، ووفقا ليذا المنطؽ ، الى عم
ي االصؿ تتـ عينيا مف يد الكنيسة ليد اناس عادييف ، والحاؿ اف ىذه النقوالت كانت فب

 آلخرضمف نظاـ مرسخ بواسطة ىذه الثنائية الشاممة، لقد كانت االشياء تنقؿ مف ركف 
ضمف نظاـ ثابت. اف ىذا الترتيب )العمماني( يجعؿ مف العممنة شأنا غير درامي، في 

ثاث ضمف حيز ما دونما تبديؿ لسماتو االساسية واقع االمر، مجرد اعادة ترتيب لأل
  (4.)تايمر: "

او المجاالت الدنيوية عف الحديث عف العممانية بوصفيا فصؿ النطاقات  اف
، بمعنى اف يكوف لمدولة عمميا الخاص بيا، ولمكنيسة كذلؾ فضائيا الخاص االخروية 

بيا، ىذا مؤشر عاـ ومشيور، ولكف لممسألة عمميات اوسع ترتبط بحركة االصالح 
واالقتصادية والمعرفية الغربية مف  الديني، الموثري مف جية، وبالتحويالت السياسية

جية اخرى، وىذا االمر اشار لو تشارلز  تايمر ضمنا في كتابو) المستحيالت 
االجتماعية الحديثة( ، والذي اشار فيو الى سياقات العممنة مف ناحية الظيور والتمركز 

( الدينيوس اثرت بشكؿ كبير عمى مكونات )اليابيتومف ناحية السيرورة والييمنة، والتي 
ؿ االنطالؽ مف فيـ مشروع بمركبات جديدة ،ولع ومركباتو القديمة، عبر استبدالو

 ، كاف بمثابة المرتكز الرئيسي بالنسبة لو.بكؿ ابعادهالحداثة 

عالـ  أفوؿوؿ تايمر: تمثؿ عممية نزع السحر عف االشياء ، اي عممية قي أذ
الغربية وفؽ جيات النظر كميا تقريبا االرواح والقوى السحرية، معمما اساسيا في الحداثة 
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. فقد كاف ىذا واحدا مف منتجات حركة االصالح في المسيحية الالتينية ، وىي الحركة 
االصالحية التي افضت الى االصالح البروتستانتي ، لكنيا ساىمت في تحويؿ الكنيسة 

رامية الى الكاثوليكية ايضا. كانت حركة االصالح ىذه مصدرا مف مصادر المحاوالت ال
الح السموؾ اص مع واشاعة االنضباط فيو.،...، ورمت ال الىاعادة تنظيـ المجت
بؿ الى اصالح المجتمعات واعادة صنعيا ايضا بحيث تجعميا اكثر  الشخصي فحسب

 (67: 2115)تايمر، مسالمة وتنظيما واجتيادا في العمؿ.

المعرفية الجديدة التي اف انحسار السحر عف العالـ ال ينفصؿ عف المنظومة 
وس الديني ونظرتو لمعالـ بيتانبثقت في ذلؾ العصر، والتي اسيمت في تشكيؿ اليا

ما تحدث  عامة والخاصة. وىذا االمر ىو عينوولمكوف ولدوائر المقدس في الشؤوف ال
" : اف Raymond Boudonوف بودوف "ميوبحسب مراجعات، ر  .برعنو ماكس في

تمؾ التي قدمتيا الديانة )انفكاؾ السحر عف العالـ( ىي  اقدر المساىمات في مجاؿ
ر عف بطالف السحر بية ، في النياية، بيذه العبارة المقتبسة مف شيمر يتحدث فيالتوحيد

الى اؾ السحر الذي يميز الحداثة مرده نيائيا. ومف المتعارؼ عميو عموما اف انفك
   (185: 2111.)بودوف، النجاحات التي حققيا العمـ، بنوع خاص

توس الديني يولقد تحدث تايمر عف ىذه المسألة عبر حديثة عف تشكالت الياب
نفصؿ عف سائر المركبات التفسيرية والمعاني الروحية التي أالذي بدانا نحممو، والذي 

كانت يشتمؿ عمييا ، وبيذا السياؽ يقوؿ: والحاؿ اننا سنقر جميعا بأف  واحدا مف اكبر 
سنة خمت، ىو انيـ، وعمى الضد منا،  511اسالفنا الذيف عاشوا منذ الفروؽ بيننا وبيف 

ربما نظف باف ذلؾ يرجع الى كوننا قد فقدنا عددا مف  قد عاشوا في عالـ مسحور،
 بإفالتناحداثيي  دونادييـ . وبشكؿ جوىري لقد غالمعتقدات والممارسات التي كانت ل

د أو  بيد اننيتجاه عالمنا،  ]تقنية [جيةمف الخرافة، واتخاذنا موقفا اكثر عممية وتكنولو 
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مختمؼ: اف العالـ المسحور ليس ىو ذاؾ العالـ الذي كانت تمعُب فيو تبريز شيء 
محددة بما تحممُو مف معاٍف )كالقوى التي تمتمؾ جراء حب الذخائر الاألرواح والقوى 

نما األكثر مف ذلؾ ،  ىو العالـ الذي المقدسة واالشربة السحرية( دورًا كبيرًا وفقط، وا 
كاف بمستطاع تمؾ القوى فيو اف تصوغ حيواتنا نفسيًا وجسديًا . إف فرقًا اساسيًا بيننا 

بالحدود بيف الذات واالخر، إننا  ةوننا نعيش وفقًا لحس أكثر صراموبيف اسالفنا ىو ك
ذوات )معزولة(، لقد تغيرنا، واحيانًا يعزب عمينا أف نشعر بالخوؼ كما كانوا يشعروف، 
بؿ إننا ، في واقع األمر، عندما نستحضر تمؾ األشياء الغريبة التي خافوا منيا نشعر 

: 2115.)تايمر، بقشعريرة لذيذة، كما لو كنا نشاىد فيممًا يحكي عف الجنيات والسحرة
16) 

بنحو مختمؼ ، وىذا  مف منظور جديد لمعالـ ولتفسيره وتكونالعممانية وفقًا لما 
يعني بالضرورة انحسار البعد الروحي في حياة الناس ، وىذا االمر ال يقؼ عند حد 

عية التي ىي المغذي المنظور الخارجي الحياتي، بؿ انو طاَؿ أساليب التنشئة االجتما
وس الديني، أي اف ىنالؾ تغيرات اساسية ستطاؿ بنحو كبير، وىذا ما الرئيس لميابيت

تمعات التقميدية ما زاؿ اليابيتوس لمجتمعات الغربية بطبيعة الحاؿ، لكف المجحدث في ا
 نسبة كبيرة، عمى الرغـ مف موجات الحداثة المستمرة .الديني يمتمؾ 

:... فإف التحميؿ الذي اوفي ىذا السياؽ نجد اشارات بعض الباحثيف اذ يقولو 
ي بالقبوؿ حتى مف لـ قد حظتوجيات ورؤى العابورديو لما ىو روتيني ومادي مف قدمو 

أف ىذا التحميؿ مالئـ لممجتمعات التقميدية القائمة عمى  باعتبار جانب أقوى نقاده
. في أمثاؿ تمؾ الظروؼ مستويات منخفضة مف االختالؼ البنائي والتنوع في األفكار

وس وأشكالو الدينية المتباينة صامدًا داخؿ االنماط الثابتة لمتنشئة يظؿ اليابيت
جتماعية التي تزود االفراد باألساليب والميوؿ التي تكوف فعالة داخؿ بيئتيـ . بجانب اال
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ذلؾ، وفي عصر الحداثة الكونية، ذىب عدد كبير مف كبار الباحثيف الى أف 
المستويات العالية مف االستقرار والتكامؿ االجتماعييف واستمرارية اندماج األفراد في 

الغياب بصورة متزايدة؛ إذ يتعرض األفراد ،بشكؿ أكثر سياقاتيـ االجتماعية آخذه في 
مف ذي قبؿ ، لمواجية أساليب بديمة لمعايشة العالـ مف حوليـ. تعني ىذه المالبسات 
أف العمميات التقميدية لمتنشئة االجتماعية قد اصبحت اكثر اختالفًا واقؿ اىمية مقارنة 

ريعة التغير، األمر الذي يجعؿ بالقدرة عمى االستجابة بصورة فعالة لممالبسات الس
: 2119)ميمر وشمنج، .الميوؿ والتوجيات الروتينية أمورًا غير قادرة عمى مواصمة البقاء

211) 

( ة ، الثقافية )التنشئة االجتماعيةاالجتماعي اف اليابيتوس الديني ومرجعيتو
  تعرضت لضغوطات المتخيؿ االجتماعي الجديد الذي نجـ عف امريف اساسيف:

 : التحوالت االجتماعية، االقتصادية اليائمة والمتسارعة، اولهما

ة وفكرية اسيمت في صياغة ىذا : االنجاز المعرفي والعممي لشخصيات عمميثانيهما
 (37-35: 2115.)تايمر، كذلؾ خيؿالمت

توس الديني برمتو، ألف يجديدة ، ستعيد صياغة اليابية وىذا يعني اننا ازاء ىو 
يدة ال يمكف لو الخروج عنيا او مف منظومة ثقافية، اجتماعية جدالفرد أصبح جزء 

يا ، ما دامت مدعمة بسمطة سياسية اقرت كؿ اركاف مركبات تمؾ المنظومة ضمف يمع
صياغة قانونية اال وىي )قوانيف العممنة(. وفي ىذا المجاؿ يتحدث تايمر عف مصطمح 

 (social embeddingاالنغمار االجتماعي )

متو الثقافية الجديدة يغمر بو كيؼ اف المجتمع الجديد بكؿ منظو  بيفوالذي ي
بنسؽ جديد ال يمكف الخروج عميو، وىو يقوؿ في ىذا السياؽ: مف ىنا، فإف ما  افراده
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. وانطالقًا مف االنغمار االجتماعي ىو، في جزء منو، أمر متصؿ باليوية باسـادعوه 
خارج منظومة  عجز المرء عف تخيؿ نفسوغمار يعني ، فإف ىذا االن أحساس الفرد بذاتو

ي ىذا الحالة بعينيا. لكف مف الممكف أف يفيـ باعتباره واقعًا اجتماعيًا ، وىو يشير ف
اف اكثر  عمى نحو مفاده خيؿ بيا جميعا وجودنا االجتماعي، مثاًل،الى الطريقة التي نت

التي تستوجب بناء افعالنا أىمية ىي تمؾ األفعاؿ التي يقوـ بيا المجتمع بكميتو، و 
ىذا النوع  بيا. وترعرع المرء في عالـ يسوده المجتمع بطريقة معينة كي ينفذىا ويقوـ

  (74: 2115)تايمر، .بذاتنا إلحساسنااالجتماعي إنما يصنع حدودًا  خيؿمف المت

اف الذي ترتب عمى ىذا االنغمار صناعة ذوات اجتماعية قطعت الصمة بنحو 
توس الديني الذي كاف يمدىا باالستعدادات يوجيات الياباو بآخر مع مرتكزات وم

مت والقابميات ازاء شتى المواقؼ الدينية، وفي ىذا السياؽ يقوؿ تايمر: فاالنغمار ، كما ق
خيؿ الذات، الحدود التي يضعيا السياؽ العاـ عمى ت -أعاله ، مسألة متعمقة باليوية

ا مف التفكير في ئؽ التي نتمكف عبرىاالجتماعي أيضًا ، أي بالطرا خيؿومتعمقة بالمت
الجديدة ، مع اصرارىا عمى  ةالمجتمع أكممو او مف تخيمو ، لكف اليوية المخفف

تاؽ بعدًا ، عف زادت المسافة بعدًا، وزادت االنع االخالص واالنضباط الفردييف ،
ا أيضًا. االشكاؿ القديمة مف الشعائر واالنتماءات الجمعية، بؿ اتخذت موقفًا عدائيًا مني

وبمغ الدافع الى اإلصالح حد الغاء ىذه الشعائر واالنتماءات جممة. وسواء مف حيث 
احساسيا بذاتيا، أو مف حيث مشروعيا مف اجؿ المجتمع ، فقد انتقمت النخب 

: 2115.)تايمر، عالمًا مؤلفًا مف أفراد ى تصور العالـ االجتماعي باعتبارهالمنضبطة ال
82) 

الدينية الجديدة، الناشئة في ظؿ ىذا  الحالة الفرديةف بعض تفصيالت أ
توس الديني، تحدث عنيا تايمر كذلؾ ، ولكف في معالجات اخرى ، أذ تحدث عف يالياب
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والتقميدي، وىذا ما كاف يشمؿ كذلؾ ديف  عممية مقارنة بيف ديف اإلنساف البدائي،
لميوية  ف عممية موضعةمع الغربي، أذ تحدث عالقروف الوسطى وأواخرىا بالنسبة لممجت

 في ظؿ المعطى الديني والتي كانت تدور في فمؾ:

 ات الجمعية(.يالتموضع االجتماعي/)الطقوس .1
 التموضع في الكوف/)النسبية الروحية ومشاركة العالـ الخفي لعالمنا(. .2
: 2115.)تايمر، التموضع في الواقع المعاش) الرزؽ ،المرض، التغيير(عبرىا .3

24-27) 

ر تمؾ لسائتوس الديني الجديد، يالذي حدث في ظؿ ىذا اليابواف االمر 
)االلتزاـ  الشأف البشري فحسب، أذ كاف الذكر، ىو تحوليا الى التموضعات آنفة

ا في صناعة مشروع تاف اسيمعف العالـ( بمثابة االداتاف المت الفردي(و )نزع السحر
بشكؿ تاـ، وذلؾ  لمتموضعجديد وليذا كاف تايمر يقوؿ: لقد كاف ىذا المشروع نازعًا 

التي اتخذت صورة اعادة صياغة ضبطية لمسموؾ  وسائموبفضؿ طريقة عممو و 
موقؼ اداتي تجاىو ، ؿ االنساني واتخاذ شكاؿ االجتماعية ، وذلؾ عبر تشييء الفعواأل

ميالة بشكؿ جوىري نحو نزع التموضع. يتضح ذلؾ مف ولكف غاياتو كانت ىي االخرى 
]  البعد الثاني مف ابعاد الموضعة رهدو ع السحر، الذي دمر بالدفع نحو نز خالؿ 

التموضع في الكوف[. يمكننا اف نرى ذلؾ ايضا في السياؽ المسيحي تحديدا. فعمى نحو 
عمؿ مع روحانية أخرى: ما ، تعمؿ المسيحية ىنا مثؿ اي روحانية) في الواقع ىي ت

ت الى العيد الجديد يعج بالدعواأنماط عمؿ خاصة بيا. ف ( ولكف كاف ايضا ثمةالرواقية
وية( االنشدادات نحو العائمة والعشيرة والمجتمع ، /مف النسب ترؾ أو عمى االقؿ )نسبنة

كسًا في طريقة وأف يغدو المرء في المقابؿ جزًءا مف مممكة الرب. ونحف نرى ذلؾ منع
والدتو ألبويف ية معينة، التي ال يكوف المرء عضوا فييا بمجرد عمؿ كنائس بروتستات
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ينتمياف ليا، وانما عمى المرء أف ينضـ الييا كتمبية لنداء شخصي، ىذا الفيـ قد ساعد 
بدوره عمى ايجاد موطئ قدـ لتصور عف المجتمع يقضي بكونو مؤسسًا عمى عقد، ومف 

 (33: 2115.)تايمر، ثـ يكوف قد تشكؿ في نياية المطاؼ بفضؿ قرارات أفراد أحرار

الواسعة،  وابعادهصالح الديني/البروتستانتي ة دينية جديده برعاية االأننا ازاء منظوم
مركبات دينية ىائمة ، كاف ابرزىا  ضعوتوس الديني الغربي يعيد مو يالتي جعمت الياب

النظـ الطقسية الدينية التي انبنت عمى معنى جديد لمخالص الديني كما ذكرنا ذلؾ 
اقات حديثة عف التشكالت الدينية الجديدة ذلؾ في سي الى سابقًا ، ولقد أشار تايمر

توس الديني يلممجتمع الغربي التي ننظر الييا بوصفيا العوامؿ التي اعادت بناء الياب
بنحو عمماني مفرط، أذ يقوؿ بيذا الصدد:" وقد ارتبط رفض التوسط ارتباطًا وثيقًا 

ييف، وقد يكوف برفضيـ الفيـ القروسطى لممقدس. وقد نبع ذلؾ مف اىـ مبادئ االصالح
أساسيًا أكثر مف الخالص عبر األيماف وحده، وكاف يفيد اف الخالص ىو مف صنع 

 (329: 2114.)تايمر، "اهلل حصرياً 

وقد تطمب ذلؾ االيماف رفضًا كاماًل لمفيـ الكاثوليكي لما ىو مقدس، وبالتالي، 
الكاثوليكية الخاصة  الثيولوجيالمكنيسة ودورىا التوسطي أيضًا. واعتبر شيئًا بغيضًا تمؾ 

بالقرابيف المقدسة، وخاصة القرباف المقدس الممارس عمى مذبح الكنيسة ، حيث تعطى 
 (331: 2114.)تايمر، القوة لمكنيسة لجمب االتصاؿ بيف اهلل واإلنساف

وية . وقد ظير ىذا أدى الى تعزيز مرتبة الحياة الدنياف رفض المقدس والتوسط 
التي كانت جزءا ال يتجزأ مف المذىب الكاثوليكي ب الميمات الرىبانية في شج

لممقدس ولفكرة التوسط  يفوبرفض البروتستانتي ( 331: 2114)تايمر، .القروسطي
مع  لعدـ انسجامو تبية، ولـ يكف ذلؾ ،فقط، ألنو اساسًا شجبرفضوا، أيضًا ، تمؾ الترا
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، كما فيموه. ولما لـ كانت ضد طبيعة التعيد الديني الممت ألنياااليماف، وانما ايضا،  ـز
يعد الخالص التوسطي ممكنًا، صار التعيد ،الشخصي الممتـز مف قبؿ المؤمف، ىو 

يعكس الخالص باإليماف، فقط مقترحًا ثيولوجيًا عف تفاىة أعماؿ الميـ . وىكذا ، لـ 
، فمـ  البشر، بؿ عكس أيضًا، المعنى الجديد لألىمية الحاسمة لمتعيد الشخصي الممتـز

اـ أوسع حافظ إلنساف منتميًا الى المخمصيف، الى شعب اهلل، عبر ارتباطو بنظيعد ا
 (331: 2114)تايمر،  .الشخصي المخمص لمحياة المقدسة ، وانما عبر التصاقو

السؤاؿ الذي يطرح في ضوء ىذه السياقات أعاله ىو: ما االثر االجتماعي المترتب 
توس الديني يربية واليابمجاؿ االسرة الغوطقوسية دينية في عمى ىكذا صيغ اعتقادية 

توس الى جانب المؤسسة يالذي تحممو ؟ وذلؾ ألنيا تعد المصدر الرئيس ليذا ىاب
 التعميمية ، الرسمية والمؤسسات االعالمية وغيرىا مف مؤسسات المجتمع.

تاريخيا، كاف احد المالمح المحورية "لمذخيرة" الثقافية المسيحية المقدسة المتعالية 
أنيا ركزت عمى اجتذاب األفراد بعيدا عف مجتمعاتيـ ) عف طريؽ فتح اجسادىـ 
وعقوليـ عمى مجاؿ أخروي(. في نفس الوقت الذي يحافظوف فيو عمى وجود دنيوي 

د ع  يعترؼ فيو بأف قطاعات المجتمع محكومة بمعايير غير دينية . في ىذا الساؽ، يُ 
عالقات التي ترتبط بينيـ، ولكنو المسيحيوف لتطوير احساس بالشخصية تحدده ال

احساس متميز، حيث يكوف نابعا مف معايشة التواصؿ مع اهلل، في نفس الوقت الذي 
يكتسبوف فيو القدرة العالية عمى اعماؿ الفكر في ضمائرىـ الشخصية ومساءلتيا 

مييز القوة الدينية الكامنة واستخداميا في التعامؿ االخالقي مع المجتمع العمماني وت
 (217: 2119.)ميمر وشمنج، داخمو
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الخصوصية الدينية تتالشى لبعض األسر فولكف في الفضاء العاـ او الدائرة العامة 
، وىذا يعني لضوابط الحياة الدينية / المعممنة الممتزمة )المتدينة(، وتضطر اف تخضع 

جناح اف ضغط التجربة ،الحداثوية االصالحية الذي طاؿ الكنيسة الكاثوليكية عبر 
)البروتستاتية(، انما طاؿ كذلؾ سائر منظومتيا االقتصادية والطقوسية وجعميا تخضع 

 لمسياقات العممنة الحاكمة والناظمة لكافة شؤونيا.

توس الديني لألسرة يقوؿ عالـ االجتماع يوبعد ىذه المتغيرات التي طالت الياب
و ديف مكانتو في ،... ولمديف بما ى "Peter L.Bergerالمعروؼ بيتر ؿ.برجر "

الدائرة الخاصة لمحياة اليومية وىو مطبوع بالسمات المتميزة ليذه الدائرة في المجتمع 
الحديث . اف احدى سماتو الجوىرية ىي سمة "التفرد"، وىذا يعني اف الديف، وقد اصبح 

العائمية قضية خاصة ،يعود بالنظر الى)اختيار( او )تفعيؿ( يقوـ بيا الفرد او النواة 
لتي ينقصيا بفعؿ الواقع طابع الرابطة الجماعية . واف مثؿ ىذا التديف الخاص ، ميما ا

تأدية ميمة الديف  بإمكانو، لـ يعد بالنسبة الى االفراد الذي يتبنونوكاف )واقعيا( 
مغزاىا العميؽ  مشترؾ تجد كؿ حياة اجتماعية داخموالكالسيكية ، ميمة بناء عالـ 

نساف . فيذا التديف مقصور بالعكس عمى مناطؽ عمى كؿ ا الذي يفرض نفسو
خصوصية محاصرة في الحياة االجتماعية ، وىي مناطؽ يمكف اف تكوف فعال معزولة 

 (233: 2113)برجر، .عف قطاعات المجتمع الحديث المعممنة

توس الديني لدى بعض االفراد او االسر المتدينة ستظؿ تدور في يفخصوصية الياب
ليا اف تخرج لمعمف بقوة او اف تسيـ في كسر المنظومة العامة  دوائر خاصة ال يمكف

 هالمعممنة التي اصبحت ىي الناظـ والمسير لقواعد التفاعؿ االجتماعي، وليذا نجد
يقوؿ بعدئذ: وليست القيـ المرتبطة بيذا التديف الخاص متالئمة عموما وسياقات 

رجؿ اعماؿ مثال او لفيمكف مؤسسية غير تمؾ التي تنتمي الى الدائرة الخاصة . 
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بينما يسير اعمالو  عنيا الديفاعد الحياة العائمية التي يشر قو  بإخالصلسياسي اف يقبؿ 
قيـ دينية ميما كانت .وليس  الدائرة العمومية دوف اي رجوع الى في في الوقت نفسو

مف الصعب اف نرى اف حصر الديف في الدائرة الخاصة عمى ىذا المنواؿ حصر 
 واالقتصادية المعقمف بالنسبة الى المحافظة عمى نظاـ المؤسسات السياسية )وظيفي(

 (234-233: 2113.)برجر، بدرجة عالية

تستاتية تقدماف لألفراد ولألسر منظور ديني و الكاثوليكية والبر  لقد كانت الكنيستيف
 ف وفي داخؿ اجنحتياالديني(، ولكف ىاتيف الكنيستي توسيمتكامؿ ، تجسد عبر )الياب

المتشددة الدينية، اضطرتا الى اف تخضع لمعممنة في نياية المطاؼ، وىذا االمر يمثؿ 
 .في المجتمع الغربي الماؿ النيائي النحسار تأثيرىما المباشر

حديثة عف )تعميـ  ( في سياؽCasanovaنوفا )كازا ولقد تحدث الكاتب خوسيو
اف اال باألخرى وال تتناقضترتبط احداىما الديف الحديث( قائال: وبرزت سيرورتاف ، 

لسيرورة البابوية الرومانية، تعزيز ظاىريا، عبر العالـ الكاثوليكي، فمف جية، حدث 
ى رد الفاتيكاف وىي سيرورة عممانية طويمة األمر تعود اصوليا ،بشكميا الحديث، ال

ر اوربا ة الفرنسية وعمى الثورات الميبرالية المرتبطة بيا والمنتشرة عبالدفاعي عمى الثور 
وامريكا الالتينية . لـ ينتج الفاتيكاف المركزية االدارية والعقائدية فحسب، بؿ كذلؾ 

عمى االقؿ، عبر العالـ  وعولمتيا، في اوساط النخبتجانس الثقافة الكاثوليكية 
الناتجة عنو الكاثوليكي . ومف جية اخرى عزز المجتمع الفاتيكاني الثاني والمأسسة 

الوطنية. سيرورة موازنة مف الالمركزية و) تأميـ( الكنائس الكاثوليكية  لمؤتمرات األساقفة
، اي المركزية عمى المستوى الوطني، الذي بادر اليو التحرؾ الكاثوليكي في معظـ 

 (334: 2115)كازانوفا، .األماكف
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ويستنتج كازانوفا مف ىاتيف السيروتيف ، نتائج تبيف كيؼ اف تأثير الكنيسة  بدء 
ر وظؿ في نطاقات خاصة ، خاضع لمنتصؼ الحياة المدنية المرتبطة بالنسؽ باالنحسا

العمماني )الكمي(، أذ يقوؿ : اف ىذا المزيج مف العولمة ، والتأميـ، والمشاركة العممانية، 
وسحب االعتراؼ االداري، ىو الذي ادى الى تبدؿ في التوجو مف الدولة الى المجتمع، 

 التحوؿ الى الديمقراطية ، وكفتاساسي في سيرورات  وسمح لمكنيسة باالضطالع بدور
الكنائس الوطنية عف النظر الى ذواتيا كعبادات جماعية تكاممية ضمف الدولة الوطنية 

ت ىوية عالمية متعدية الجنسية، األمر الذي سمح ليا بأف تواجو كال مف الدولة نوتب
 .(335-334: 2115.)كازانوفا، الوطنية والنظاـ االجتماعي المعطى تنبئيا

انوفا اذ: وحتى في حالة االصولية البروتستاتية جرى ىذا االمر كما يحدثنا كاز 
يجا ديناميا مشابيا مف العولمة والتأميـ وااللتزاـ العمماني يمكف لممرء اف يالحظ مز 

،....، وفي ظؿ سياقات العولمة اضطمعت الكنائس والحركات الدينية بدور محوري في 
.)كازانوفا،  ) تمعات مدنية معينة وبروز مجتمع مدني عالمي...اعادة احياء مج

2115 :335-336). 

 المبحث الثالث

 توس الديني وسياقات العممنة في مجال التعميم:يالهاب

اف سياقات العممنة التي اقترنت بحركة عمودية ممتدة مف الدولة الى سائر 
واخالقياتو ومحدداتو، ثـ االنتقاؿ بحركة أفقية مؤسسات المجتمع وعمى رأسيا السوؽ 

تطاؿ او تمتد نحو سائر مؤسسات المجتمع االخرى أمثاؿ )الكنيسة/ االسرة(، قد طاؿ 
اىـ مؤسسة وسطية بيف المستوى العمودي والمستوى االفقي اال وىي )المؤسسة 

ات الغربية التعميمية(، فالمناىج التربوية وأساليب التواصؿ مع الطالب في المجتمع
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توس ديني( جديد عمى يخضع كذلؾ لسياقات العممنة، مما اسيـ في صناعة )ىاب
اعتبار اف التعميـ أحدى القنوات األساسية التي تسيـ في عممية االعداد االجتماعي او 

 التنشئة االجتماعية.

ولقد اكد مجموعة كبيرة مف الباحثيف عمى ىذا المعطى في سياؽ مناقشتيـ 
لقوؿ توس الديني( ، حيث ذىبوا الى ايرديو حوؿ تحوالت او تغيرات )الياببو  تالطروحا

توس الديني( ، أذ يوضت اوضاع االستمرارية السياقية) لمياببأف التغيرات الكونية التي ق
اصبح االفراد تحت وطأة سياقات العممنة المستمرة اف يجدوا في المؤسسة التعميمية 

 (219-217: 2119)ميمر وشمنج، .نشودضالتيـ في احداث ىذا التغيير الم

االجتماعية ، والتعميـ ومؤشراتو الثقافية كميا  تمضيراتيافمما كانت الكنائس 
ا واعادة توجيو مف( ، فميذا اوجب السيطرة عمييتجري في المجاؿ العاـ) المعمم  

ا توجيو المجاؿ العاـ ما دامت متوس الديني( المذاف تحمالنو النيما ال ينبغي ليي)الياب
في تضاد العممنة ىي النيج الحياتي الجديد، وليذا قاؿ تشارلز تايمر: "العممانية ليست 

او مع سمسمة الوجود فحسب ،انيا مختمفة ايضا عف فيـ  مع الكنائس المؤسسة اليياً 
السبب ىو مجتمعنا باعتباره مجتمعا مقاما عف طريؽ قانوف كاف قانونا لنا منذ االزؿ. و 

اف ىذا ايضا يضع فعمنا ضمف اطار يجمعنا معا فيجعمنا مجتمعا يتعالى فوؽ فعمنا 
المشترؾ. في تمييز مفارؽ ليذا كمو، فاف المجاؿ العاـ ىو رابطة ال يشكميا اي شيء 
خارج الفعؿ المشترؾ الذي نفعمو فييا: التوصؿ الى تصور مشترؾ، حيث يمكف، مف 

ود المجاؿ العاـ كرابطة ليس سوى فعمنا معا بيذه الطريقة . خالؿ تبادؿ االفكار ، ووج
تجب اقامتو وفؽ بعد يسمو عمى وال يصبح ىذا الفعؿ المشترؾ ممكنا بفعؿ اطار 

الفعؿ، سواء اكاف مف خالؿ اهلل، أـ سمسمة الوجود، أـ مف خالؿ قانوف تحدد الينا منذ 
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ويأخذنا الى قمب ما ىو جديد  عممانيا عمى نحو جذري ، االزؿ . ىذا ما يجعمو فعالً 
 (115-114: 2115)تايمر، .وغير مسبوؽ فيو"

اد الجوىري لمعممانية ضمف مجاؿ التعميـ ، يمكف لنا أف نأخذ ىذا المر  إليضاح
توس عمماني عبر قطاع التعمـ، وفي ىذا يالتجربة الفرنسية في مجاؿ صناعة ىاب

":يجب عمى عممانية Henri Pena-Ruizرويث "-السياؽ يقوؿ الباحث ىنري بيف
المدرسة بدورىا أف تفيـ مف خالؿ الوظيفة التي تؤدييا في الجميورية. فالجميورية 
تتطمب )مواطنيف صعبي المراس( ، ال يخمطوف بيف الطاعة والعبودية ، قادريف عمى 
تفعيؿ المواطنة. التي ىي فضيمة جميورية قائمة عمى حب القانوف والمساواة .واليقضة 

ازاء الذيف يمارسوف السمطة، مثؿ ىؤالء المواطنيف يتعمموف في المدرسة ما  النقدية
يسمح ليـ مستقبال، وفي يـو مقبؿ، باالستغناء عف المعمـ، فمف الميـ اذف أف يبنوا فييا 
محاكمتيـ مف خالؿ تزودىـ بالمرجعيات الثقافية والمعمومات التي ستمنحيا ثوابتيا 

 (79: 2115)رويث، .رسية في مثؿ ىذا االفؽالنقدية. ترسـ العممانية المد

العماد الرئيسي لتشكيؿ االفراد، ومف فالباحث ىنا يعد االعداد التربوي/التعميمي 
ثـ منحيـ خارطة معرفية يسيروف عمى وفؽ خطواتيا العممانية داخؿ المجتمع ، اي 

وقائع الحياة  و معتوس( الذي يتفاعموف في ضوئيتزويدىـ بالقابميات واالستعدادات )الياب
نيؿ عضوية الدولة ميـ الفرنسي بمثابة حجر الزاوية لومتغيراتيا او شؤونيا، وىنا يعد التع

 العممانية) المواطنة(.

المقولة نى عمى ىذه تبلذكر االفتراضات االساسية التي تثـ يذىب بعد ذلؾ 
وي/التعميمي توس التربييبيف المالمح الرئيسية الشتغاالت الياب مااعاله، وك الجوىرية

 ؿ النيائي.توس ديني( جديد في المآيالذي سيسيـ في صياغة)ىاب
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: ىو اعتبار التعميـ كعممية تقود الى االستقاللية الفعمية لممحاكمة االفتراض االول-
العقمية، ولكف ال نستطيع اعتبارىا مسبقا سوى امكانية يجب تنميتيا. وىذا ما يذكر بو 

الطفؿ،..، يعني دوما استقداـ  يس االنساف الحر فيوـ )تأسيس الطالب(...،تأسمفي
العمؿ الشخصي لمفكر مف خالؿ ثقافة رفض اي رقابة واي خمط مع اي حشو مذىبي 

 او ايديولوجي .

: المتعمؽ بالبرامج التعميمية: فيذه يجب اف تكوف مستقمة بصورة االفتراض الثاني-
مقتضيات المعرفة والتفكير صارمة عف اي والء ،واف تعترؼ، دوف مساومة بحقوؽ وب

. ينقؿ التعميـ العمماني الى الحقؿ المدرسي أعماؿ الفكر نغديوالنقدي الذي يمكف اف 
البشري ومكتسباتو ، وليس عميو اف يعاني مف المعوقات التاريخية الفعمية التي لجمت 

فرض  ىذا الفكر في كؿ مرة كانت فييا رؤية العالـ، الدينية أو غير الدينية، ترغب في
 نفسيا عميو.

: فيو اف المدرسة تجمع طالبا ومعمميف أو اساتذة ، أي اف االفتراض الثالث-
عمييـ اف االشخاص الذيف يتمقوف فييا ال يمتقوف فييا كيفما اتفؽ، انما في اطار وظيفة 

ـ ايضا يجب اف يسري في يجعموىا حية. أف االستعداد لمدرس، أو كما نسميو النظا
عمى التمميذ الذي يتحكـ بحركاتو العفوية وعمى المعمـ الذي ال يخمط بيف  الوقت نفسو

الشخصي. انيا عممانية متحفظة  ؤدييا وبيف توكيد نظرتو الى عالمووظيفتو التي ي
 (81-79: 2115.)رويث، كشرط لالنفتاح عمى العمؿ الثقافي والعمؿ الفكري

 راطات العممانية االتية وبالتسمسؿ:تشير الى االشت االفتراضات الثالث انفة الذكرىذه 
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السرة، توس تربوي بعيدا عف اي مؤثرات دينية وايديولوجية قامت بيا اي: صناعة ىابأوال
ىو التصفية او التنقية الفكرية التامة ألجؿ منطقة فكرية  فاالشتراط العمماني االوؿ

 حيادية مدعاة.

 لالنشغاالتو اعتراضات وجيت توس تربوي بعيدا عف اي انتقادات اي: صناعة ىابثانيا
طالب يتعمموف كؿ شيء الفكرية او المنظومة المعرفية المنجزة او القائمة ، بمعنى أف ال

دينية او انتقادية أسرية مسبقة موروثة او قائمة ، ألجؿ تقديـ رؤية  بال وصاية
 عممية/زمنية لمعالـ بعيدا عف التفسيرات الدينية.

او المعمميف الذيف  لألساتذةتوس تربوي بعيدا عف المؤثرات الشخصية يثالثا: صناعة ىاب
توجيات او معتقدات لربما تتعارض والنسؽ العمماني/التربوي/ الشمولي، بعضيـ  يحمؿ

فميذا ىـ يريدوف قنوات تربوية /عممانية صافية، وىذا يعني اف ىنالؾ رقابة ضمنية 
الى دائرة معرفية مغمقة ال يمكف لمطالب  عمى مف يقدموف المناىج التربوية، وىذا يشير

الخروج منيا حتى ولو عبر تفسيرات او اعتراضات شخصية مف قبؿ المدرسيف او 
 المعمميف، فيي تعد التعميـ العمماني )حضف تربوي( ال يمكف ألحد اف يخترقو مطمقا.

اف تجميات او انعكاسات ىذه االشتراطات مف خالؿ قنوات ىائمة ، ممكف جمعيا 
 ث أحمد ت. كورو، والتي بدورنا و حصرىا ضمف النقاط اآلتية التي صاغيا الباحا

 نوجزىا عمى النحو االتي:

 رموز الطالب الدينية : .1

بدأ تطبيؽ القانوف الجديد الصادر في شأف العممانية ألوؿ مره في فرنسا في السنة 
منديال  . بعض الطالبات المسممات في تمؾ السنة ارتديف 2004-2005الدراسية 
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)خطر قرار الحظر، ( بغرض االلتفاؼ حوؿbandanas) البنداناقماشيا كبيرا 
 لكف تـ منعة كذلؾ الحجاب( 

 :الصالة والقسـ .2

تأسيسا عمى مجموعة القوانيف الصادرة خالؿ حقبة الثمانينات مف القرف التاسع عشر 
الكاثوليكية في المدارس في شأف عممنة التعميـ، حمت النظرة العممانية محؿ الييمنة 

الحكومية في فرنسا. منذ ذلؾ الحيف، اصبح التعميـ الديني ميجورا، ولـ يعد مسموحا 
بأداء الصالة المنظمة ، كما لـ يعد ىنالؾ وجود ألي تعيد طالبي يتضمف االشارة 

 الى الرب في المدارس الحكومية في فرنسا .

 تمويؿ الدولة لممدارس الدينية : .3

س الدينية الخاصة ىي السائدة منذ منتصؼ القرف التاسع عشر، بعد اف كانت المدار 
منع التعميـ الديني داخؿ المؤسسة التربوية الرسمية، ولقد اتجيت الدولة منذ منتصؼ 

 القرف العشريف بدفع تكاليؼ مالية ليا، لكف تحت شروط وضوابط صارمة لمغاية .

 رسمية:تشديد السياسة العامة ضد الديف في المدارس ال .4

تستبعد الرموز الدينية باستمرار مفرط واشكاؿ الخطاب الديني المختمفة مف المحيط 
العاـ ، فضال عف غياب اي وجود لمصالة او اي اشارة الى الرب، او اي قسـ 

-171: 2112)كورو، .بوضع اليديف عمى االنجيؿ في داخؿ المعاىد التعميمية
174)  

ني /التربوي)العمماني( الجديد الذي يصنع او توس الدييوبدفاع حاد عف ىذا الياب
يولد موقؼ جديد ازاء المقدس وتفسيراتو واشتراطاتو االخالقية، بؿ ورموزه الدينية 
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مع التجربة الدينية،  مع عبر تفاعموالتي ىي باألصؿ رموز ثقافية صاغيا المجت
الذي بو ازاء شروط المجتمع المدني يقوؿ رويث)محددا شروط المدرسة وفضاءاتيا 

مجاؿ لألخذ والعطاء عمى القضايا الدينية بدرجة او بأخرى(: خالفا لممجتمع 
المدني، فأف المدرسة تجمع اشخاصا قاصريف ال يمكف اف نقدر سمفا انيـ يتمتعوف 
باستقاللية الفكر والعمؿ ،وىذا ما نعمؿ عمى تحقيقو ، اف تطبيؽ القواعد نفسيا 

سة العممانية ، مف ري عمييـ تمقائيا. عمى المدر  تجالعاكسة في المجتمع المدني ال
اجؿ التربية في ضوء الحرية، اف تفرض متطمباتيا الخاصة. السيما وألنيا تخاطب 
اناسا في طريؽ التكويف، ومف الناحية المدنية ىـ قاصروف، لـ يبمغوا بعد مرتبة 

الدينية او االشخاص القانونيف مثؿ غيرىـ مف المواطنيف . فالتعبير عف القناعات 
السياسية بشكؿ اشارات تتفاوت بصراحتيا مثال، تحدث مف ىذه الزاوية تعقيدات 

تحرض عميو االوساط العائمية , تيدؼ الى جعؿ  شكالية مزدوجة ،ناشئة عف تجميدا
المدرسة حقال مغمقا لممواجيات تقميدا لمكبار، اي حجز مف يعتقد انو يؤكد حريتو 

(، وىذا يسبب ضررا فادحا لمتربية العقالنية الكونية ، بيذه الصورة ، ضمف )اختالفو
التي عمى العكس، عمييا اف تعمـ كيؼ تجعؿ االمور النسبية دوف انكارىا بالضرورة. 
بتكريسيا لمفرد القاصر مدنيا حرية المواطف البالغ الراشد، فاف ىذه التربية تعرض 

واف الحرية ال يمكف كتسب، الفكرة القائمة اف الممارسة الرصينة لممحاكمة تلمخطر 
يقيـ بشكؿ  موطة لمعفوية، وىذا في الوقت نفسوالخمط بينيا وبيف المشابيات المغ

بتعاد عنيا، وذلؾ لصالح كاذب في وسط المدرسة نفسيا وصاية مف واجبيا اال
 (82: 2115.)رويث، الطالب المقبوليف فييا تحرير

مدرسة العممانية تمؾ انما قائـ توس الديني/ التربوي الذي يصاغ في الياف الياب
 ء الطالب ، ولكنيا في الوقت نفسوالتي يحمميا ىؤالعمى التحرر التاـ مف الثوابت 



 هـ4443-م  2022. لسنة االول العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . . السنة ال

 
 

 
  1161 

ال تستطيع )اي المدرسة( صياغة نزعة ) المواطنة الكاممة( التي تتجمى في نشاطات 
ع مف الطمبة افرادا احرارا حينما يرى ريث وممارسات )المجتمع المدني( ،فيي تصن

 ي قولو السابؽ اعاله.ف

وبعبارة توضيحية اكثر يقوؿ :"ليست المدرسة مف اجؿ اعالء شأف 
الخصوصيات ، أنما مف اجؿ التعميـ والتحرر، اف إبقاء التبعيات  بعيدة يجعؿ 
الحوار ممكنا انطالقا مف التجربة في عالـ مشترؾ بيف البشر ، ذلؾ ىو عالـ الثقافة 

    (83: 2115.)رويث، ومقتضياتيا"

 المصادر
أحمد ت.كورو، العممانية وسياسات الدولة تجاه الديف ،ت: ندى السيد، الشبكة  .1

 .2112، 1العربية لألبحاث والدراسات،بيروت،ط
بيتر ؿ. برجر، القرص المقدس : عناصر نظرية سوسيولوجية في الديف، ت:  .2

 .2113النشر الجامعي، تونس، مجموعة باحثيف ، مركز
تشارلز تايمر ، المتخيالت االجتماعية الحديثة، ت: الحارث النبياف، المركز العربي  .3

 .2115، 1السياسات، الدوحة،طلألبحاث ودراسة 
 .تشارلز تايمر، العممانية الغربية، ت: طارؽ عثماف، مركز نماء لمبحوث والدراسات .4
ج اسماعيؿ، تشارلز تايمر، منابع الذات : تكوف اليوية الحديثة ،ت : حيدر حا .5

 .2114 ،1المنظمة العربية لمترجمة، بيروت، ط
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