
 ُةلََّجَم
 ِنْيَداِفالرَّ اِبآَد 

 ة ُمحكَّمةمجلة فصليَّة علميَّ
 جامعة الموصل - تصدر عن كلية اآلداب
 ملحق

 خمسونالو  الواحدة / السنةنيوالثمان السادسالعدد 
ل ل /  هـ1443 - ربيع اأَلوَّ  م14/10/2021 تشرين اأَلوَّ

 
 1992لسنة   14رقم إيداع المجلة في المكتبة الوطنية ببغداد : 

ISSN 0378- 2867 

E ISSN 2664-2506 

 

radab.mosuljournals@gmail.com 
https://radab.mosuljournals.comURL:  



 كلية اآلداب/ جامعة املوصل/ العراق )املعلومات واملكتبات( زين العابدينعمار عبداللطيف اأُلستاذ الدكتور  :رئيس التحـرير

 / جامعة املوصل/ العراقكلية اآلداب )اللغة العربية( شيبان أديب رمضان الشيبانّيالدكتور  املساعد اأُلستاذ :التحرير مدير

 :أعضاء هيئة التحرير 

   كلية اآلداب/ جامعة املوصل/ العراق   )علم االجتماع(                   اأُلستاذ الدكتور حارث حازم َأيوب

 كلية اآلداب/جامعة اأًلنبار/العراق  )علم االجتماع(                اأُلستاذ الدكتور محيد كردي الفالحي

         كلية اآلداب/ جامعة املوصل/ العراق  )الرتمجة(     عبد الرمحن أمحد عبدالرمحنالدكتور  اأُلستاذ

 ردن/اأُلكلية اآلداب/جامعة الزيتونة )اللغة العربية(           اأُلستاذ الدكتور عالء الدين َأمحد الغرايبة

 كلية الرتبية/جامعة بابل/العراق ()التاريخ                      اأُلستاذ الدكتور قيس حامت هاني

 جامعة كرنوبل آلب/فرنسا )اللغة الفرنسية وآدابها(                             اأُلستاذ الدكتور كلود فينثز

 جامعة طيبة/ السعوديةكلية العلوم واآلداب/ )التاريخ(                مصطفى علي الدويداراأُلستاذ الدكتور 

      كلية اآلداب/ جامعة املوصل/ العراق  )التاريخ(                  نايف حممد شبيباأُلستاذ الدكتور 

 كلية اآلداب/جامعة عني مشس/مصر )اإلعالم(                اأُلستاذ الدكتورة سوزان يوسف َأمحد

 ة/جامعة حاجت تبه/ تركياكلية الرتبي وآدابها( الرتكية)اللغة             اأُلستاذ الدكتورة عائشة كول جلب أوغلو

 كلية اآلداب/جامعة اإلسكندرّية )املعلومات واملكتبات(       اأُلستاذ الدكتورة غادة عبداملنعم حممد موسى

  كلية اآلداب/ جامعة املوصل/ العراق  )اللغة اإلنكليزية(       وفاء عبداللطيف عبد العالياأُلستاذ الدكتورة 

 جامعة درهام/ اململكة املتحدة  دب اإلنكليزي(اأَل)             روز رثر جيمزأ الدكتوراملساعد اأُلستاذ 

كلية اآلداب/ جامعة املوصل/ العراق)اللغة العربية(          الدكتورة َأمساء سعود إدهام املساعد اأُلستاذ

 ة اآلداب/ جامعة املوصل/ العراق كلي )الفلسفة(               هجران عبداإلله َأمحداملدرس الدكتور 

:  التحرير سكرتارية

 



 قواعد تعليمات النشر 
 اآلتي: على الباحث الراغب بالنشر التسجيل في منصة املجلة على الرابط   -1

https://radab.mosuljournals.com/contacts?_action=signup    . 

رسل املنصة ِإلى بريد الباحث الذي سجل فيه -2
ُ
  رسالة بعد التسجيل ست

 
ل  همفادها أن سج 

ليستعملها في الدخول ِإلى املجلة بكتابة البريد ، وسيجد كلمة املرور الخاصة به هافي

 اإللكتروني الذي استعمله مع كلمة املرور التي وصلت ِإليه على الرابط اآلتي:

 https://radab.mosuljournals.com/contacts?_action=login  . 

ملنصة )املوقع( صفة الباحث ملن قام بالتسجيل؛ ليستطيع بهذه الصفة ِإدخال ستمنح ا -3

الع عليها عند  ِ
 
ق به وببحثه ويمكنه االط

 
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعل

 تحميل بحثه . 
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( سطًرا، وحين 27(، ويكون عدد السطور  في الصفحة الواحدة: )11/ الهوامش: بحرف 14

خيرة عند النشر داخل املجلة على )
َ
( صفحة للبحوث 25تزيد عدد الصفحات في الطبعة األ

( 30الجداول وأعمال الترجمة، وتحقيق النصوص، و )الخالية من املصورات والخرائط و 

شياء املشار ِإليها يدفع الباحث أجور الصفحات الزائدة فوق 
َ
صفحة للبحوث املتضمنة لأل

ا . 
ً
كر آنف

ُ
 حد  ما ذ

  رقاًما لكل صفحة، وُيعر ف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش لدى وورد
َ
ب الهوامش أ

 
رت

ُ
ت

، في )املصادر واملراجع( اكتفاًء بالتعريف في موضع الذكر األول  ذكره أول مرة، ويلغى ثبت

 . حالة تكرار اقتباس املصدر يذكر )مصدر سابق(

  حانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، وتأكيد سالمته من ِ
 

ُيحال البحث ِإلى خبيرين يرش

م( للفحص –إن اختلف الخبيران  –النقل غير املشروع، وُيحال  ِ
 
خير، وترجيح  إلى )ُمحك

َ
األ

 عن ِإحالة البحث ِإلى خبير االستالل العلمي ليحدد نسبة 
ً

و الرفض، فضال
َ
جهة القبول أ

ة وُيقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله   % . 20االستالل من املصادر اإِللكتروني 

ف( بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث، وهي : -5 ِ
 
ن يلتزم الباحث )املؤل

َ
 يجب أ

  ي: يرسل بدون اسم .يجب
َ
ن ال يضم  البحث املرسل للتقييم ِإلى املجلة اسم الباحث، أ

َ
 أ

  يجب تثبيت عنوان واضح وكامل للباحث )القسم/ الكلية او املعهد/ الجامعة( والبحث

باللغتين: العربية واإِلنكليزية على متن البحث مهما كانت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء 

برز ما في العنوان من عنوان مختصر للب
َ
حث باللغتين أيًضا: العربية واإِلنكليزية يضم  أ

 مرتكزات علمية . 

  يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين: العربية واإِلنكليزية، ال

ن عن )
 

العربية  :ات مفتاحية باللغتين، وتثبيت كلم(350وال يزيدان عن ) كلمة (150يقال

 يغلب عليهن  التمايز في البحث. (5)وال تزيد عن  ،( كلمات3)التقل عن  نكليزيةواإل 



ساس في  -6
َ
ن يراعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه، فهي األ

َ
يجب على الباحث أ

ة فكما هو مبي ن  ا الشروط  العلمي  م 
َ
التقييم، وبخالف ذلك سُيرد  بحثه ؛ إلكمال الفوات، أ

 على النحو اآلتي : 

  ن يكون هناك تحديد واضح ملشكلة البحث في فقرة خاصة عنوانها: )مشكلة يجب
َ
أ

ة البحث( . و )ِإشكالي 
َ
 البحث( أ

  ر عن مشكلة البحث ويعمل ِ
ات تعب  و فرضي 

َ
ة أ سئلة بحثي 

َ
ن يراعي الباحث صياغة أ

َ
يجب أ

ا في متن البحث . و دحضها علميًّ
َ
ها أ ِ

 
 على تحقيقها وحل

 د  يعمل الباحث على تحديد ِ
ن يحد 

َ
هدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها، وأ

َ
همية بحثه وأ

َ
أ

 الغرض من تطبيقها.

  ن يكون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته
َ
يجب أ

 الباحث في بحثه .

  ن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح الذي يتناسب مع موضوع بحثه، كما
َ
يجب أ

دوات
َ
ن يراعي أ

َ
بع فيه . يجب أ

 
 جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه ومع املنهج املت

  فكاره
َ
سلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي أل

ُ
يجب مراعاة تصميم البحث وأ

 وفقراته.

  ن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها البحث، واختيار
َ
يجب على الباحث أ

فيها، والدقة في تسجيل االقتباسات والبيانات ما يتناسب مع بحثه مراعًيا الحداثة 

 الببليوغرافية الخاصة بهذه املصادر .

  د من موضوعاتها
ُّ
ن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها ، والتأك

َ
يجب على الباحث أ

و الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن بحثه .  
َ
سئلة البحثية أ

َ
 ونسبة ترابطها مع األ

َم على البحث سيكون على وفق استمارة تحكيم يجب على البا -7
ْ
ن  الُحك

َ
ن يدرك أ

َ
حث أ

ا 
ً
وزان

َ
م البحث وُيعطى أ

 
ساسها ُيحك

َ
م وعلى أ ِ

 
حك

ُ
رسل ِإلى امل

ُ
ا، ثم ت

ً
تضم  التفاصيل الواردة آنف

و يرفض، فيجب على الباحث مراعاة 
َ
وزان ُيقبل البحث أ

َ
لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األ

 اد بحثه والعناية به .ذلك في ِإعد

 تنويه: 

فكار واآلراء الواردة في متون البحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء             
َ
ر جميع األ ِ

تعب 

ر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقتض ى  ِ
ة وال تعب  صحابها بشكل مباشر وتوجهاتهم الفكري 

َ
أ
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 رئيس هيئة التحرير                                                                            

 

 

 



 ويــــاتـــــملحتا

 الصفحــة العنـــــوان                

 اللغة العربية حبوث

  ديث املصطفى الشفيعبالغة التوشيع في أحا

حمدعم                                                                                          
َ
 ار ِإسماعيل أ

1 - 24 

اني اريخ في شعر نزار قب 
 
( فلسفة الت

ً
ة أنموذجا ياسي   )األعمال الس 

 محمود عايد عطية                                                                                           
25 - 60 

 التذييل بأسماء هللا الحسنى

 سكندرإِ و  وفاء فيصل  فرح سالم محمد شيت                                                       
61 - 88 

 األفعال الدالة على ثبوت الفاعل وسكونه في القرآن الكريم 

 سماعيل حميد حمد أمينإِ                                                                                  
89 - 106 

 الجملة االستئنافية في صحيح البخاري/دراسة وتحليل 

 ودعبير طارق ظاهر الحاص                                                                                  
107 - 144 

 النقد املعرفي: نحو إبدال منهجي

 محمد عبدهللا عروس                                                                                        
145 - 178 

 واحلضارة اإِلسالميَّةحبوث التاريخ 

 سيةالتحصيل العلمي واالدبي ألبناء الخلفاء في بالط الدولة العبا

 وجدان عبد الجبار النعيمي و  نور طارق طاهر                                                         
179 - 204 

 (وعالقته االجتماعية مع الخلفاء الراشدين) (الخليفة علي بن ابي طالب)

 بناز إسماعيل عدو                                                             م(665-632هـ/11-35) 
205 - 234 

زمة البوسنة والهرسك
َ
 (1909-1908) موقف بريطانيا من أ

 ِإبراهيم حميد ِإبراهيم و  نيبار بديع عبدالعزيز                                                          
235 - 288 

 1915-1896الصباح الشيخ مبارك  الصالت السياسية بين الكويت ونجد في فترة حكم

 سعاد حسن جواد و   روزين عارف عيس ى                                                               
289 - 330 

 
َ
 راجاإِلسالم والخ

 بتول عباس فاضل                                                                                              
331 - 342 

 حبوث علم االجتماع

 دراسة تحليلية 2014البعد االقتصادي واالجتماعي للسياسة املالية في العراق بعد 

 فائز محمد داؤد                                                                                               
343 – 364 

 الجتماعي دور الدين في تحقيق السلطة والضبط ا

                                                                                          
ُ
 سامة عثمان محمدأ

365 - 396 

 حبوث القانون

 
َ
 حكام جريمة االختالساإلشكاليات في أ

 عبد ال محمد قادر رجب                                                                                    
397 - 434 

 طرائق التدريس وعلم النفسحبوث 

الكفاءة الذاتية وعالقتها بالتقييم الذاتي على وفق معايير برنامج بناء القدرات في التعليم 

 وليد سالم حموك                                     لدى املرشدين التربويين في محافظة نينوى 
435 - 472 



 اجلغرافيةحبوث 

 اقع الجغرافي للعراق وحدوده سياسيً املو 

 عبد املحسن                                       
َ
حمد حامد علي العبيدي و براهيم طه  إِ حمد أ

َ
 أ

473 - 500 

 الشريعة والعلوم اإِلسالميَّةحبوث 

 الواردة في صفات هللا تعالى موقف السلف والخلف من اآليات املتشابهات

 سماعيل صالحخسرو إِ                                                                                       
501 - 524 

 الفلسفةحبوث 

بعاده الفلسفية
َ
 جماليات األدب الروائي عند دنيس ديدرو وأ

 سالي محسن لطيف                                                                                          
525 - 550 



 
 هـ1443م( /14/10/2021) تشرين اأَلوَّل    (                 86)العدد ملحق   –                          

 

 
365 

 دور الدين يف حتقيق السلطة والضبط االجتماعي 

أسامة عثمان حممد 
 

4/7/2020 تأريخ القبول:       9/6/2020 تأريخ التقديم:     
 المستخلص: 

ومن أين أتت السلطة  ةور حول دور الدين في تحقيق السلطيتناول بحثنا يد         
ليه, وهل النسق الديني هو وكيف نشأت, وما دور الدين في ضبط المجتمع والحفاظ ع

نساق االجتماعية االخرى من ضمنها )النسق ركز النظام االجتماعي, وهل كل الأ م
السياسي( هي مرتبطة بالدين ونابعة منه )بقوانينها وسلطتها( على نحو ما, وهل صحيح 
ان السلطة الدينية هي التي تحرك المجتمع وتحدد مساراته واتجاهاته, وتصوغ مالمح 

ته, وهويته االجتماعية, عبر منظومته العقيدية والتشريعية بما تحمالنه من قيم ومبادئ ثقاف
مكان النظر رة )كارل ماركس( الذي يقول: "بالإ وفضائل اخالقية وانسانية. على عكس فك

الى المجتمع باعتباره نسقا مكونا من اجزاء متشابكة يشكل فيه االقتصاد كل الجزاء 
 الخرى".

ه التساؤالت ظهرت لدى الباحث بعد االحتالل االنكلوامريكي للعراق عام كل هذ    
همها أأ ة على حياة المجتمع العراقي, من م اذ نتج عنه عدة ظواهر اجتماعية خطير 2003

نهيار الدولة والمؤسسات التابعة لها, إال ان )المؤسسة الدينية( هي اواوضحها عيانًا هو 
ليها ويثقون المجتمع وضبطته, وبدأ الناس يلتجئون إالوحيدة التي صمدت وحافظت على 

ع ت سلطة المجتمع, وقامت بدور هام في الحفاظ على المجتمصار ويؤمنون بها حتى 
 دورها الديني. فضاًل عنوتسّير كل المور فيه 

وجاءت اهمية البحث من كونه جزء من الدراسات االجتماعية الخاصة بأنساق البناء     
ومؤسسته في المجتمعات  ت نظر المختصين الى اهمية النسق الدينياالجتماعي وتلف

نساق االجتماعية به, كما يفسر بحثنا هذا ظاهرة اجتماعية حدثت رتباط باقي الأ االبشرية و 
وتحدث باستمرار في المجتمعات االنسانية وهي حفاظ المؤسسة الدينية على نسقها حتى 

                                                 

 المديرية العامة لتربية نينوى/وزارة التربية/جمهورية العراق/ مدرس مساعد . 
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وعلى أهمية دور الدين في تحقيق السطلة  اذا انهارت باقي المؤسسات االجتماعية,
 والضبط االجتماعي خاصة في االزمات.

كما استطاعت الدراسة اثبات الفرضيات التي طرحها الباحث وهي: السلطة مستمدة من 
ناء االجتماعي, وبه تتصل بقية الدين وهو اصلها, كما ثبت ان النسق الديني هو مركز الب

ي ال يمكن لمجتمع ان يكون او يستمر بدونه, والسلطة نساق, والدين ضابط اجتماعالأ 
السياسية تستغله لتثبيت شرعيتها وقوتها, وان المؤسسة الدينية ال تنهار عند انهيار 
السلطة او انهيار انساق البناء االجتماعي الخرى, بل يلجئ االفراد والجماعات اليها 

 للحفاظ على المجتمع.
 .السلطة، المؤسسات،  تمعاتالمجالكلمات المفتاحية:      

  المقدمة:
م عااادة ظاااواهر اجتماعياااة 2003كاااان مااان نتااااا االحاااتالل االنكلاااوامريكي للعاااراق عاااام     

نهيااااار الدولااااة اقااااي, ماااان اهمهااااا واوضااااحها عيانااااًا هااااو خطياااارة علااااى حياااااة المجتمااااع العرا
ي, والمؤسسااااات التابعااااة لهااااا علااااى رأسااااها المؤسسااااة السياسية)النسااااق السياسااااي(, والعسااااكر 

م تسااتطع القااوى المحتلااة واالقتصااادي, والتربااويا ممااا ادى الااى احااداث فااراغ فااي المجتمااع لاا
عادة مؤسسات المجتمع الى طبيعتها االعتيادياة والحفااظ ا إ ه و نذاك من ملئه وسد  آومن معها 

علااااى المجتمااااع سااااليمًا. إال ان المؤسسااااة الوحياااادة التااااي صاااامدت وحافظاااات علااااى المجتمااااع 
يلتجئاااون إليهاااا ويثقاااون ويؤمناااون بهاااا هاااي المؤسساااة الدينياااة التاااي  وضااابطته, وبااادأ النااااس

أصابحت ساالطة المجتماع, وعملاات علااى الحفااظ علااى المجتماع وتسااّير كاال الماور فيااه ماان 
الساالطة التشااريعية والقضاااائية والتنفيذيااة الاااى المنيااة واالقتصااادية والصاااحية.. إضااافة الاااى 

م تنهاار المؤسسااة الدينياةم ولمااذا تقاوم بمهااام دورهاا الاديني. هناا أثاار انتباااهي ساؤال لمااذا لا
المؤسسات االجتماعية الخارىم ولمااذا فاي كال زماان ومكاان عنادما تحادث نفاس الظاروف 
التااي حاادثت فااي العااراق ماان انهيااار للساالطة السياسااية تقااوم المؤسسااة الدينيااة بالحفاااظ علااى 

 المجتمعم السؤال الهم والكبر لماذا تعود السلطة الى الدينم!
هاااااذا الموضاااااوت, أن المجتمعاااااات ال تنهاااااار بانهياااااار ب اهتمااااات عااااادة دراساااااات وجااااادت    

 فاايباادورها  تقااومو المؤسسااات االجتماعيااةا اذ تبقااى المؤسسااة الدينيااة محافظااة علااى نسااقها, 
المجتمع, " فالمؤسسة الدينية من أقوى المؤسسات, الثابتاة والراساخة فاي جمياع الوقاات وال 
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المؤسسااااات االجتماعيااااة  او اهتاااازت باااااقي تااااى إذا انهااااارتتتعاااارى الااااى أي انهيااااار... ح
الخرى, تأخذ المؤسسة الدينية علاى عاتقهاا مساؤولية ضابط المجتماع وتنظيماه, والمحافظاة 
علاااااى أمناااااه االجتمااااااعي, كماااااا حااااادث فاااااي الموصااااال علاااااى القااااال بعاااااد انهياااااار المؤسساااااة 

 هااااقيتحقبالمجتمااع ي فااالمؤسسااة الدينية)النسااق الاااديني( دور  اذ ظهاار اهمياااة ,(1)السياسااية"
 .بفرى سلطتها االجتماعية الضبط االجتماعي

يوجد فاي معظام المجتمعاات البشارية الشارقية والغربياة وفاي نساقها الثقاافي نظارة فلسافية     
اجتماعية, مفادها أن الدين المنبع االساسي لكل العمليات والعالقات في المجتماع البشاري. 

لدين كمفتاح لفهام االختالفاات الجوهرياة باين مجتمعاات لهذا يستخدم )ماكس فيبر( دراسته ل
الشرق والغرب. ومن جانب أخر يعطي )دور كايم( اهتماما لدور الدين كعامل أساساي فاي 

نجده يؤكاد ان الادين نفساه ماا هاو  نفسه الوقت امن والتماسك االجتماعي, وفيتحقيق التض
 .(2)اعية المحيطة بهإال تعبيرا عن اعتماد واستسالم النسان للحياة االجتم

وماان أياان أتاات وكيااف نشااأت,  ةور حااول دور الاادين فااي تحقيااق الساالطفمحااور بحثنااا يااد    
ومااا دور الاادين فااي ضاابط المجتمااع والحفاااظ عليااه, وهاال النسااق الااديني هااو مركااز النظااام 
االجتماااعي, وهاال االنساااق االجتماعيااة االخاارى ماان ضاامنها السلطة)النسااق السياسااي( هااي 

ن ونابعااة منااه )بقوانينهااا وساالطتها( علااى نحااو مااا, وهاال صااحيح ان "الساالطة مرتبطااة بالاادي
الدينية هي التي تحارك المجتماع وتحادد مسااراته واتجاهاتاه, وتصاوغ مالماح ثقافتاه, وهويتاه 
االجتماعياااة, عبااار منظومتاااه العقيدياااة والتشاااريعية بماااا تحمالناااه مااان قااايم ومباااادئ وفضاااائل 

ة )كااارل ماااركس( الااذي يقااول: "باالمكااان النظاار الااى . علااى عكااس فكاار (3)اخالقيااة وانسااانية"
المجتمااااع باعتباااااره نسااااقا مكونااااا ماااان اجاااازاء متشااااابكة يشااااكل فيااااه االقتصاااااد كاااال الجاااازاء 

                                                 

رسالة ماجستير في علم  السياسية في العراق,( إيمان حمادي رجب, اآلثار االجتماعية النهيار المؤسسة 1
 .19صم, 2005االجتمات, غير منشورة, جامعة الموصل, كلية اآلداب, 

( د.محمد احمد بيومي, علم االجتمات الديني, تقديم أ.د. محمد عاطف غيث, دار المعرفة الجامعية, 2
 .54م, ص1982االسكندرية, 

)دراسة اجتماعية ميدانية(, مركز دراسات الموصلي, ( د.خليل محمد الخالدي, خصائص المجتمع 3)
 .28م, ص2006الموصل, جامعة الموصل, 
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, فالبناااااااء الفااااااوقي محاااااادد بالبناااااااء االقتصااااااادي والطبقااااااي للمجتمااااااع والظااااااواهر (1)الخاااااارى"
 .(2)حدد مسارهااالجتماعية كافة مرتبطة مباشرة بالعالقات االقتصادية وهي التي ت

, الول: الطااار المنهجااي للدراسااة, ويتناااول مشااكلة مبحثااينعليااه سيقساام البحااث الااى     
الثااني: االطاار  مبحاثومنهج البحاث. أماا ال والمفاهيم واهمية واهداف البحث ثم الفرضيات

عاادة مواضاايع هااي: بدايااة الخلااق والسااطة ماان  محااورين: االول يتناااول النظااري فيقساام الااى
سالمي, ثم السحر وبداية السالطة الدينياة مان منظاور انثروبولاوجي, ثام نمااذا مان منظور إ

تطاارق الااى الصاارات بااين في , امااا المحااور الثااانيملااوك حكمااوا باساام الاادين, ثاام النسااق الااديني
االحااتالل االنكلااوامريكي للعااراق وانهيااار الساالطة  ثاام المؤسسااة الدينيااة والمؤسسااة العلمانيااة,

 والمراجع. الخاتمةاخيرا و  السياسية, ثم النتائج
 االول للدراسة: االطار المنهجي بحثالم

 تحديد مشكلة البحث
تتكارر فاي المجتمعاات التاي تصايبها مشاكلة البحاث مان ظااهرة اجتماعياة  حدد الباحاث    

توجب عليناا دراساتها جد مهمة هزات كبرى تؤثر في أنساق البناء االجتماعي, وهي ظاهرة 
 باادخول االحااتالل االنكلااوامريكي ثلمااا حاادث فااي المجتمااع العراقاايبشااكل علمااي اكاااديمي. م

 وانهااااار بعضااااها المؤسسااااات االجتماعيااااة الااااذي احاااادث اهتاااازازات فااااي م,2003عااااام  اليااااه
المؤسساااة . وكاااذلك المجتماااع  نساااقها وعلاااى علاااى تساااتثناء المؤسساااة الدينياااة التاااي حافظااااب

هرباااات سبنساااار( المجتمااااع وقااااد شاااابه العااااالم )االساااارية التااااي هااااي لااااب المجتمااااع االنساااااني, 
االنساني بأجزاء الكائن العضوي, "فإذا ما حدث وتحطم مجتمع انسااني بوصافه وحادة كلياة 

وكااان الساؤال لمااذا لاام تنهاار المؤسسااة . 3مساتقلة فاان بعااى اجزائاه ساتبقى تااؤدي وظائفهاا"
ي الدينيةم ولماذا كان دورها قوي جدا في الحفاظ على المجتمع وضابطهم وماا دور الادين فا

 تحقيق السلطةم

                                                 

( د.علي عبد الرزاق جلبي, االتجاهات الساسية في نظرية علم االجتمات, السكندرية, ب ت, 1
 .104ص
 .38م, ص1982د. محمد علي محمد, المفكرون االجتماعيون, دار النهضة العربية, بيروت, ( 2
 .76المصدر نفسه, ص  (3
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 :أهمية البحث
تأتي اهمية البحث من كونه جزء من الدراسات االجتماعية الخاصة بأنساق البناء     

ومؤسسته في المجتمعات  االجتماعي وتلفت نظر المختصين الى اهمية النسق الديني
حدثت  رتباط باقي االنساق االجتماعية به, كما يفسر بحثنا هذا ظاهرة اجتماعيةاالبشرية و 

وتحدث باستمرار في المجتمعات االنسانية وهي حفاظ المؤسسة الدينية على نسقها حتى 
اذا انهارت باقي المؤسسات االجتماعية, وعلى أهمية دور الدين في تحقيق السطلة 

 والضبط االجتماعي.
 :أهداف البحث

ه وتحقياق يهدف البحث الى معرفة اهمياة دور الادين فاي الحفااظ علاى المجتماع وسالطت    
الضااابط االجتمااااعي, بتحليااال ظااااهرة اجتماعياااة تتكااارر فاااي المجتمعاااات بااااختالف الزماااان 

ع بعاد انهياار وضاعف والمكان, تحليال علميا ومنطقيا, وهاي دور النساق الاديني فاي المجتما
و المؤسسات االجتماعياة االخارى, والوصاول الاى حقاائق العالقاة باين الادين أأ باقي االنساق 

االجتماااااعي, ودوره فااااي المجتمااااع االنساااااني, وعاااان طريااااق التحقااااق ماااان  والسااالطة والضاااابط
فرضااايات وضاااعها الباحاااث وباااالتحري مااان مااادى صاااحتها او خطأهاااا سنصااال الاااى تحقياااق 

 اهدافنا. ولهذا وضع الباحث عدة فرضيات اساسية يحاول التأكد من صدقها:

 :الفرضيات
 لدين(.الفرضية الولى هي الدين أصل السلطة. )السلطة مستمدة من ا -1
النساق الاديني هاو مركاز البناااء االجتمااعي, وباه تتصال بقيااة االنسااق, علاى عكاس مااا  -2

 ذكر )كارل مارس( الذي ربط النساق االجتماعية كلها باالقتصاد.
 .حافظا للمجتمع الدين ضابط اجتماعي -3
 السلطة تستغل الدين لتثبيت شرعيتها وقوتها. -4
 مؤسسات االجتماعية الخرى.المؤسسة الدينية ال تنهار بانهيار باقي ال -5
لجاااوء االفاااراد والجماعاااات الاااى المؤسساااة الدينياااة فاااي االوقاااات الصاااعبةا للحفااااظ علاااى  -6

 المجتمع.
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 :المفاهيم
معتقدات والممارسات المرتبطة الدين: عرفه )اميل دور كهايم( بانه "نظاما متضامنا من ال

جمع اخالقي واحد تؤثر شياء المقدسة أي المنفصلة والمحرمة,  وهي تتوحد ضمن تبالأ 
 .(1)على العقول البشرية وتسيطر عليها عن طريق الشعور اللهي )اهلل( بالنسبة للمؤمنين

السلطة: "هي امكانية فرى انصيات مجموعة محددة من االشخاص لمر له محتوى 
معين. _وتناولنا في بحثنا سلطتين_: االولى: السلطة الدينية: هي تنظيم سلطوي يستخدم 

االجبار النفسي عن طريق منح او منع امور مقدسة )االجبار الديني الكهنوتي( بهدف فيه 
ضمان انظمته الدينية. اما الثانية: السلطة السياسية: هي تنظيم سلطوي يستخدم فيه 

 .(2) االجبار البدني او االقتصادي من قبل تنظيم اداري تحت مسمى )الدولة("
من الممارسات والتصرفات التي يجب علينا ان  الضبط االجتماعي: "هو ما يقنن عدد

. لتحقيق االنضباط الذي (3)نلتزم بها في ظروف واوقات معينة, اهتماما او اقتناعا منا"
ية وآلية لدى مجموعة محددة من هو "امكانية فرى االنصيات بصورة سريعة وتلقائ

 .(4)على عملية الضبط االجتماعي" شخاص وذلك بناءً الأ 
 :: المنهج التاريخيمنهج البحث

يستخدم المنهج التاريخي في جميع العلوم االنسانية, فهو يدرس ماضاي الظااهرة الماراد     
دراسااتها ويوثااق حاضاارها, ويحتاااا الباحااث الااى الشااواهد الالزمااة التااي يجاادها فااي المصااادر 

نهااا الساابقة التاي وثقات تلاك الظااهرة. يقاول )لوكااا (: "أياة حقيقاة بالتااريف يمكان الكشاف ع
بواساااطة االستبصاااار والمعقاااول بالعملياااات التاريخياااة, ولااايس بواساااطة البحاااوث االمبيريقياااة 

. "ان أي انجاز حقيقي في مجال علم االجتمات يجب ان يستند الاى وعاي (5)السوسيولوجية"

                                                 

( جيل فيريول, معجم مصطلحات علم االجتمات, ترجمة: انسام محمد االسعد, دار الهالل, بيروت, 1
 .151م, ص2011, 1ط
( ماكس فيبر, مفاهيم اساسية في علم االجتمات, ترجمة: صالح هالل, الهيئة المصرية العامة للكتاب, 2

 .93,92م, ص2011, 1القاهرة, ط
 .150ول, مصدر سابق, ص( جيل فيري3
 .92( ماكس فيبر, مصدر سابق, ص4
 .150د.علي عبد الرزاق جلبي, مصدر سابق, ص( 5
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علينااا ان نااربط خيااوط الماضااي وان و ماضاايها وحاضاارها.  عميااق بأبعاااد حياتنااا االجتماعيااة
مااان المهااام الرجاااوت الاااى ف. (1)"دون ان نكاااون أسااارى الزماااان والمكاااان عاااي إحساسااانا بالاااذاتي

 .(2)الماضي لفهم الحاضر
 :الثاني للدراسة: االطار النظري بحثالم

 المحور االول: 
 :بداية الخلق والسلطة من منظور إسالمي

من المهم قبل الدخول في صلب الموضوت وتوضيح دور الدين في تحقيق السلطة     
خلق وايجاد البشر على االرى, وضبط تلك الجماعة االولية وفق قوانين منذ بداية ال

واحكام اتفق عليها, من منظور إسالمي, وجب علينا ان نذكر نبذة عن الدين السالمي 
الذي كان أميا ال يقرأ وال يكتبا وهذا من أعظم الدالئل على نبوته  وعن الرسول محمد 

لم يقرأ ولم يكتب, الناشىء في تلك المة المية  وصدق رسالتها فهذا الرجل المي الذي
فراد ة تستأصل الفوضى وتحقق السعادة لأ يأتي بدعوة عظيمة, وبشريعة سماوية عادل

, أال وهي المجتمع, وتعتقهم من رق العبودية ومن عبادة العباد الى عبادة رب العباد 
ضى, ويكفل لهم الراحة السالم الذي يحافظ على معتنقيه من الضيات والتخبط والفو 

النفسية والفكرية. ويقول المستشرق المعروف )غوستاف لوبون(: "نعرف ما فيه الكفاية عن 
على هذا المعنى  (ر. ف. بودلي)حياة محمد, أما حياة المسيح فمجهولة تقريبًا... ويلّح 

ثير, فيقول: ال نعرف إال شذرات عن حياة المسيح, أما في سيرة محمد فنعرف الشيء الك
الل والغموى. لقد أخرا محمد للوجود أمة, ومكن لعبادة اهلل في ضال مكانونجد التاريف 

الرى, ووضع أسس العدالة والمساواة االجتماعية, وأحل النظام والتناسق والطاعة والعزة 
 .(3)في أقوام ال تعرف غير الفوضى"

                                                 

اليكس انكلر, مقدمة في علم االجتمات, ترجمة د.محمد الجوهري وآخرون, القاهرة, دار المعارف, ( 1
 .15م, ص1978, 3ط
 .20-19م, ص1959دار الثقافة,  انظر: كارلتون كون, القافلة, ترجمة برهان دجاني, بيروت,( 2
د. عبدالمعطي الداالتي, ربحت محمدا ولم اخسر المسيح, مؤسسة الرسالة للتوزيع, دمشق, ب ت, ( 3

 .119,118ص
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ول )الزلااي( هااو اهلل, الااذي ان عقياادة المجتمااع السااالمي تااؤمن بااان اللااه الواحااد, ال    
"وماع أدم بادأ الادين وجمياع  وزوجه, ومنهما تكاّون الجانس البشاري. خلق أبا البشر)أدم(
)نبااااي( وان المجتماااع البشااااري اساااتمد قيمااااه واعتقاداتااااه  . وان أدم(1)الدياااان تقاااار باااذلك"

وخالقاه الذي هاو اساتمدها بادوره مان رباه  وأحكامه وتشريعاته من البدايات الولى لدم 
بالنساااابة للمساااالمين كمااااا  وساااانة رسااااوله محمااااد  . وذكاااار ذلااااك فااااي كتاااااب اهلل اهلل 

سنوضحه الحقا, وهذا هو اعتقاد اغلاب ساكان الرى ايضاا السايما )الاديانات الساماوية(, 
اذ يعتقد ويؤمن معظم البشر بوجود إله خلاق االرى ومان ثام خلاق االنساان واساتخلفه فيهاا 

السايد علاى االرى وهاو مان يحكام فيهاا باسام اللاه, وهاذه القصاة وأصبح هذا النساان هاو 
موجاودة فاي كتااب االنثروبولوجياا وعلام االجتمااات الاديني. السايما كتاااب "الفلكلاور فاي العهااد 

 القديم".
وكاان حكماه ماا يقاارب االلاف سانة, كماا ساياتي ذكاره الحقاا. سم الدين اب دم آحكم     

والصالح وينهى عن المنكر وهذا هو حال االنبيااء هي يأمر بالمعروف نابع من مصدر إل
والرسل جميعا, ومان صااحبهم وتابعهم باحساان, وهام رجاال الادين مان الجيال الول وعنادما 

النبااي او الرسااول, ثاام ينتهااى جيلااه االول يااأتى الجياال الثاااني والثالااث والااذين يكونااون  ىيتااوف
لاااى اآلخااارين ويساااتغل الااادين اقااال إيماناااا مااان الجيااال الول الاااذي يفضااال الااانفس والاااذات ع

اَلَة َواتََّبُعووا لمصلحته الخاصة. كما يقول اهلل تعالى:  َفَخَلَف ِمْن َبْعِدِهْم َخْلٌف َأَضاُعوا الصَّ
. وهكاذا اصابحت هاذه القاعادة سانة 59االياة -سورة مريم الشََّهَواِت َفَسْوَف َيْلَقْوَن َغيًّا

ن نشااأة الاادعوة الدينيااة يهتمااون بالعماال الصااالح بااين البشاار. "فالناااس فااي المرحلااة االولااى ماا
اكثر من اهتمامهم بمبدأ الشفاعة, انما هم بعد مرور الزمن علايهم وانتكاصاهم تادريجيا الاى 

 .(2)قيمهم االجتماعية القديمة حيث يعودون الى التكالب على الدنيا وينسون تعاليم الدين"
ين بنااي هاشااام وبنااي أمياااة كانااات فااي ذلاااك يقااول ابااان خلاادون فاااي مقدمتاااه ان الحاارب بااا    

اذ كااان  واضااحة المعااالم ان الغلبااة لبنااي أميااة بالعصاابية. وتغياار ذلااك فااي زماان الرسااول 

                                                 

( د.أ.س.بوكيت اميريكن, مقارنة الديان, ترجمة رنا سامي الخشن, دار الرضوان, حلب, ب ت. 1
 .23ص
 .16,15ها, ص1413, 1, قم, ط1ف العراق الحديث, ا( د.علي الوردي, لمحات اجتماعية من تاري2
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انتماااء الناااس و والئهاام لذسااالم اذ انااه كااان زماان المعجاازات وناازول الااوحي )الجياال االول(, 
هام انفساهم كاان الاوالء للادين وذلاك الن النااس كاانوا  بكر وعمر  كذلك بالنسبة لزمن ابو

حاادثت الفتنااة وعااادت العصاابية القبليااة  , لكاان فااي نهايااة خالفااة عثمااان إتباات الرسااول 
لبناي اميااة. "لن عصابية مضاار كانات فااي قاري  وعصاابية عباد مناااف إنماا كاناات فاي بنااي 
نما نسي ذلك أول السالم لماا شاغل  أمية تعرف ذلك لهم قري  وسائر الناس وال ينكرونه وا 

بااالخوارق وأماار الااوحي وتااردد المالئكااة لنصاارة المساالمين فااأغفلوا أمااور الناااس ماان الااذهول 
عوائاادهم وذهباات عصاابية الجاهليااة ومنازعهااا ونساايت ولاام يبااق إال العصاابية الطبيعيااة فاااي 
الحماياااة والااادفات ينتفاااع بهاااا فاااي إقاماااة الااادين وجهااااد المشاااركين والااادين فيهاااا محكااام والعاااادة 

وارق المهولااة تراجااع الحكاام بعااى الشاايء للعوائااد معزولااة حتااى إذا انقطااع أماار النبااؤة والخاا
فعاادت العصاابية كمااا كاناات ولمان كاناات وأصاابحت مضاار أطااوت لبناي أميااة ماان سااواهم بمااا 

 .(1)كان لهم من ذلك من قبل"
بالغااا علااى التأكيااد علااى وحاادة الجاانس البشااري,  حرصااا حاارصتالسااالم  إال ان عقياادة     

ة فهاام إخااوة فااي النساابا تجمعهاام قرابااة الاادما وال فكاال البشاار ينتمااون الااى أب واحااد وأم واحااد
َيووا َأَيَهووا النَّوواُس اتَّقُوووا اعتبااار الخااتالفهم فااي اللااون او العاارق او اللغااة..الف. قااال تعااالى: 

اء  َربَُّكووُم الَّووِخي َخَلَقُكووْم ِمووْن َنْفووٍس َواِحووَدٍة َوَخَلووَق ِمْنَهووا َزْوَجَهووا َوَبووثَّ ِمْنُهَمووا ِرَجوواال  َكِثيوور ا َوِنَسوو
االيااة -سااورة النساااء َواتَّقُوووا اللَّووَل الَّووِخي َتَسوواَءُلوَن ِبووِل َواْ َْرَحوواَم ِإنَّ اللَّووَل َكوواَن َعَلووْيُكْم َرِ يب ووا

1 (2). 
ووة  َواِحووَدة  َفَبَعووَث اللَّووُل النَِّبِيوويَن ُمَبِشووِريَن َوُمْنووِخِرينَ وقولاه تعااالى:      سااورة  َكوواَن النَّوواُس ُأمَّ
. أي على دين واحد. قال أبي بن كعب, وابن زيد: الماراد بالنااس بناو 213ية اال-البقرة

آدم حااين أخاارجهم اهلل نسااما ماان ظهاار آدم فااأقروا لااه بالوحدانيااة. وقااال مجاهااد: الناااس آدم 
وحااده, وساامي الواحااد بلفااظ الجمااع لنااه أصاال النساال. وقياال: آدم وحااواء. وقااال اباان عباااس 

                                                 

 .170م, ص2006, 9( عبد الرحمن بن خلدون, مقدمة ابن خلدون, بيروت, دار الكتب العالمية, ط1
, 1د.مجدي باسلوم, بنات الفكار في أدب المناقشة والحوار, بيروت, دار الكتب العلمية, ط( 2

 .19م,ص2005
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التي كانت بين آدم ونوح, وهي عشرة كاانوا علاى الحاق حتاى  وقتادة: )المراد بالناس القرون
 .(1)اختلفوا فبعث اهلل نوحا فمن بعده(

َِ ِلْلَماَلِةَكووِة ِإِنووي َجاِعووٌل ِفووي اْ َْرِ  َخِليَفووة   وقولااه تعااالى:      ْخ َ وواَل َرَبوو -سااورة البقاارة َواِ 
فاي قاول  -الخليفة هناا . "جاعل" هنا بمعنى خالق, ذكره الطبري... والمعني ب30االية 

, وهاااو خليفاااة اهلل فاااي إمضااااء آدم  -ابااان مساااعود وابااان عبااااس وجمياااع أهااال التأويااال 
أحكامه وأوامره, لنه أول رسول إلى الرى, كما في حديث أباي ذر, قاال قلات: ياا رساول 
اهلل أنبيا كان مرساالم قاال: )نعام( ورب ساائل يساأل: لمان كاان رساوال ولام يكان فاي الرى 

قال: كان رسوال إلاى ولاده, وكاانوا أربعاين ولادا فاي عشارين بطناا فاي كال بطان ذكار أحدم في
, التاااي 1االياااة -وأنثاااى, وتوالااادوا حتاااى كثاااروا, كماااا قاااال اهلل تعاااالى )فاااي ساااورة النسااااء

اوردناهااا اعاااله(, وأناازل علاايهم تحااريم الميتااة والاادم ولحاام الخنزياار. وعااا  تسااعمائة وثالثااين 
ة وروي أنااه عااا  ألااف ساانة, واهلل أعلاام. هااذه اآليااة أصاال فااي ساانة, هكااذا ذكاار أهاال التااورا

نصب إمام وخليفة يسمع له ويطات, لتجتمع به الكلمة, وتنفذ به أحكاام الخليفاة. وال خاالف 
عاان هااذه المعاااني  . وقااد عّباار رسااول اهلل (2)فااي وجااوب ذلااك بااين المااة وال بااين الئمااة

ن ربكام واحاد وان أبااكم واحاد, كلكام لدم وادم السابقة في خطبة الودات قائاًل: )أيها الناس ا
 .(3)من تراب(

 السحر وبداية السلطة الدينية من منظور انثروبولوجي
بمنظور االنثروبولوجي, فنعاود الاى المجتمعاات للموضوت, من زاوية أخرى  االن ننظرل    

. (4)لدينيااةالبدائيااة لناارى الساحر)الشااامان( كيااف كااان ساايد القااوم ويقااود الجماعااات بساالطته ا
وكثير من الدراسات التي توضح كيف ان للساحر سلطة قوية وقاد أتات سالطته مان ساحره, 

 والسحر كما يقول عنه )جيمس فريزر( هو النوت الول من الدين.
                                                 

تحقيق: هشام سمير البخاري, دار  لقرطبي )الجامع لحكام القرآن(,شمس الدين القرطبي, تفسير ا( 1
 , سورة البقرة, الجزء الثاني.213م, اآلية 2003عالم الكتب, الرياى, 

 , سورة البقرة, الجزء الول.30المصدر نفسه, االية( 2
 .21د.مجدي باسلوم, مصدر سابق, ص( 3
سلسلة التراث الروحي لالنسان, دار الشروق,  التاريف,( انظر: خزعل الماجدي, أديان ومعتقدات ما قبل 4

 .52,50ص م,1997االردن, 
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"ولقااد كااان لوظيفااة الشااامان أهميااة كباارى خصوصااا فااي الجماعااات التااي تفتقاار للزعماااء     
. ماان (1)دة بصااورة واضااحة أو القااادة غياار الااروحيين"السياساايين ذو الدوار السياسااية المحااد

نما كانات السالطة بياد مان  هنا نستنتج ان المجتمعات البدائية لم يكن فيها سلطة سياسية, وا 
 يملك ويستطيع االتصال بالقوة الغيبية وهؤالء يحسبون على الدين.

ثااار والمؤرخااون ويمكننااا ان نااتلمس باادايات الاادين ماان البحاااث التااي يقاادمها علماااء اآل    
لفتاارة مااا قباال التاااريف, وماان تلااك اللقااى واالثااار فااي الخرائااب والتااي خلفهااا لنااا النسااان فااي 
العصااار الحجاااري. وفاااي بعاااى الحااااالت نعثااار علاااى بااادايات للااادين فاااي عصاااور أبكااار مااان 

. "ان كاال مااا هااو موجااود فااي هااذا العااالم هااو ماان تنظاايم قااوة عليااا وجاادت منااذ الزل (2)ذلااك
اسااتقرار واسااتمرار هااذا العااالم. هااذا هااو المحتااوى الفكااري بصااورة عامااة وماان اجاال تنظاايم و 

وان كال ماا حادث مناذ أقادم العصاور وماا تبعاه مان  وبداياتاه لقصص وأساطير العالم وخلقه
تنظيم للكون والحياة, وكل ما يتصل بالنسان وما يتعرى له من والدة وحياة وموت وفنااء 

واقتصاااادية ودينياااة واحتفااااالت ومناسااابات  وكااال ماااا فاااي المجتماااع مااان مؤسساااات اجتماعياااة
ومراسااايم, الاااى جاناااب ماااا لااادى النساااان مااان مقااادرات او إمكانياااات فكرياااة وجسااادية وخبااار 

. وقاد الحاظ )شاميدت( اناه علاى الارغم مان (3)ومعارف هي من صنع الخالق الزلاي الول"
للااه العلااى لااه أعظاام او اإالديااان إال ان هناااك  وجااود العديااد ماان الرواح وااللهااة فااي...

لألساطورة والضااامن الساتمرارية النظاام الطبيعااي  امصادرً عاد بمثاباة الشااخص الارئيس الاذي ي
 , وكلها تدور في فلك الدين.(4)واالجتماعي فالله العظيم موضوت لألساطير

وتااأتي الساالطة فااي المجتمعااات البدائيااة عاان مجموعااة ماان المعتقاادات والخرافااات او ماان     
التااي يلتاازم بهااا االفااراد بوصاافها قواعااد منظمااة وضااابطة اجتماعيااة لشااؤون العااادات والتقاليااد 

المجتمع مصدرها مقدس )ديني(... وافراد المجتمع جميعا يتمسكون بالقواعاد ويطبقونهاا, اذ 

                                                 

 .270-268م, ص1982( د.قيس النوري, المدخل الى علم النسان, بغداد, 1
 .23( د.أ.س.بوكيت اميريكن, مصدر سابق, ص2
 .101,100, صم1984, 1( د.ابراهيم الحيدري, اثنولوجية الفنون التقليدية, سوريا, دار الحوار, ط3
 .100مصدر سابق, ص ( د.محمد احمد بيومي,4
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. ففاااي ارى (1)تراعااى العااراف والعااادات والتقاليااد عناااد الجميااع, فتكااون ساالطتهم وقااانونهم
وهااي -ى الجااالل والساالطان فااي اماااكن عدياادة, فالساالطة الرافاادين القديمااة كااان النسااان ياار 

عنصااار اساساااي فاااي كااال مجتماااع بشاااري  -القاااوة التاااي تستحصااال القباااول والطاعاااة التلقائياااة
ماانظم. فلااوال الطاعااة للعاارف والقااوانين ولااذوي الساالطة, لتفكااك المجتمااع واعترتااه الفوضااى. 

الب فاااي العائلاااة, وهكاااذا كاااان الباااابلي يااارى فاااي الشاااخاص الاااذين تتمثااال بهااام السااالطة, كااا
, شاايئا من)آنااو( وجااوهر آنااو. ولمااا كااان آنااو أبااا اآللهااة, فهااو االنمااوذا والحاااكم فااي الدولااة

الول لكاااال اآلباااااء. ولمااااا كااااان ايضااااا)الملك والحاااااكم االقاااادم( فهااااو االنمااااوذا االول لكاااال 
الحكااام... وهكااذا ناارى ان آنااو مصاادر كاال ساالطة ومباادأها الفعااال, فااي المجتمعااين البشااري 

وني كليهماااا. فهاااو الطاقاااة التاااي تنقاااذ المجتماااع مااان الفوضاااى وتجعااال مناااه ك اااال  مااانظم والكااا
التركيااب. وهااو الطاقااة التااي تضاامن طاعااة الناااس التلقائيااة لألواماار والقااوانين والعااادات فااي 

. وفاااااي (2)المجتماااااع, وطااااااعتهم للسااااانن الطبيعياااااة فاااااي العاااااالم الماااااادي أي النظاااااام الااااادنيوي
( Patter Familyنية ظهر ما يعارف بعمياد السارة او عائلهاا)الحضارتين اليونانية والروما

, فألجياااال كثيااارة كانااات السااالطة مطلقاااة لاااألب علاااى (3)بسااالطاته المطلقاااة علاااى أفاااراد أسااارته
أوالده وبناته وأحفاده.. وكان الكهنة قاد تادخلوا لمؤازرتاه فاي االحتفااظ بسالطانه علاى أوالده, 

ت العائلاة البوياة إلاى عظمتهاا فاي رومااا اذ كاان . ولقاد وصال(4)بأوامر دينية تدعمه دنيوياا
الب يتمتاااع بقاااوة كبيااارة ويمتلاااك الحاااق فاااي تقريااار مصاااير البنااااء مااان ناحياااة احتضاااانهم او 

 .(5)التخلص منهم

                                                 

علم االجتمات السياسي)أسسه وأبعاده(, دار الكتب للطباعة والنشر, جامعة الموصل, ( صادق االسود, 1)
 .221م, ص1986

 .الدولة نقصد بها السلطة السياسية فالدولة بسلطاتها الثالث 
ة, ترجمة جبرا ابراهيم جبرا, دار مكتبة الحياة, بغداد, ( هنري فرانكفورت واخرون, ما قبل الفلسف2)

 .162,161م, ص1960
 .53م, ص1983( زيدان عبد الباقي, االسرة والطفولة, المكتبة االموية, بيروت, 3)
 .84( عادل احمد سركيس, الزواا وتطور المجتمع, بدون بلد, ب ط, ب ت , ص4)
م, 1985علم اجتمات العائلة, مطبعة جامعة بغداد, ( مليحة عوني القصير ود.صبيح عبد المنعم, 5)

 .28ص
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وكثير من الدراساات تادل علاى ان الادين ظهار قبال ظهاور السالطة السياساية او ظهاور     
ائم السياسة والمعرفاة السياساية إذن ال توجاد أي دولة. اذ ان السلطة السياسية تقوم على دع

ساالطة سياسااية باادون سياسااة مساابقة. فااإذا علمنااا ان السياسااة والمعرفااة السياسااية تنبثااق ماان 
الصرات االجتماعي الذي يوجد بعاد تكاون المجتماع, إذن السالطة السياساية جااءت بعاد فتارة 

المعرفاة السياساة ال ف" .اناتومرحلة من تكون المجتمع, الذي فيه بالضرورة نوت ما من الادي
تفترى مسبقا وجود الدولة او فعلها السياسي فهي معرفة فطرية تنبثق مباشارة مان الصارات 

. إال ان هااذه الساالطة السياسااية تكااون بحاجااة جاادا الااى دور الاادين فااي توثيااق (1)االجتماااعي"
فقاااد سااالطتها, كماااا ان رجاااال الااادين يرفضاااون شااارعنة سااالطة ماااا دون شااارعنتها مااان قااابلهم, 

ظهاارت فااي اوربااا زماارة )السوسااينيين( وهااي ماان اتبااات مااذهب سوسااين الااذي ياادعي انكااار 
اتباااات الماااذهب البروتساااتانتي  المسااايح, وادينااات علاااى الساااواء مااانالثاااالوث المقااادس والوهياااة 

والكااثوليكي, النهماا ياادافعان بشاكل مسااتميت عان الفكاارة القائلاة بااان اياة )ساالطة( هاي تااأتي 
 .(2)من الكتاب المقدس

 :نماخج من ملِو حكموا باسم الدين
اآللهااة المتعااددة زاد تقديسااها بظهااور  ن  إإ ماان علماااء االنثروبولوجيااا للقااول يااذهب كثياار     

الملااوك المقدسااين الااذين اسااتغلوا دور الاادين فااي المجتمااع, ومنااذ عرفاات العقائااد والمعتقاادات 
الااايهم علاااى أنهااام كاااان هنااااك ملاااوك يااادعون باااأنهم سااااللة هاااؤالء اآللهاااة, وتنظااار الشاااعوب 

مبعوثون من عند الله, ففي مصر القديماة ماثال كاان الملاك او الفرعاون هاو ابان اللاه, او 
. يقااول أ.د. )اماام عباادالفتاح امااام(: "إنناا نظلاام الاادين (3)ابان الشاامس, او اباان أي قاوى خفيااة

مساتبدا كثيرا عندما ننسب اليه طريقاة الحكام الثياوقراطي )الحكام المطلاق( الاذي يقايم حاكماا 
او طاغية جائر ليكون هو الله او ابن اللة, كما هو الحال في المشارق القاديم, او ليكاون 

                                                 

أطروحة دكتوراه فلسفة في علم  علم اجتمات المعرفة عند ابن خلدون,( شفيق ابراهيم صالح الجبوري, 1
 .103م, ص2000االجتمات, غير منشورة, جامعة الموصل, كلية اآلداب, 

ترجمة هادي ربيع, المؤسسة الجامعية  ( جورا الباساد ورنيه لورو, مقدمات في علم االجتمات,2
 .30م, ص1982, 1للدراسات والنشر والتوزيع, بيروت, ط

 .166م, ص1982( د.ابراهيم ناصر, االنثروبولوجيا الثقافية, الردن, 3)
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)خليفااة اهلل فااي االرى( يااأمر وينهااي بااال حساايب وال رقيااب سااوى ضااميره إن افترضاانا لديااه 
 . فهوالء يستغلون الدين ايما استغالل لتحقيق سلطتهم.(1)ضمير"

لرافدين ووادي النيل كان الملوك يعتبرون من ساللة منذ القدم, من حضارة وادي ا    
عبدون من قبل الناس في ذلك المجتمع... الى عصرنا هذا اذ يقدس اآللهة لهذا كانوا ي  

ه من ساللة اآللهة, وكذا الحضارة الصينية إذ كانت وصفمجتمع الياباني إمبراطورهم بال
لتكوين, فانقسم آنذاك الى قسمين "بدايات الفكر الصيني تتبع من واقع غيبي في بداية ا

تمثل الول بالرواح, وتمثل الثاني بالبشر, فنشأ الفكر من بحث العالقة الولية ما بين 
واقع غير منظور: له سلطان محكم على واقع منظور, وقد أعطى الصينيون للعالم الول 

و الركن الساسي أهمية كبيرة حينما ربطوا وظيفة الحاكم بالعمل على إرضاء الرواح, وه
لقيام دولته واستمرار سلطته, حتى ان وظيفته السياسية كانت قائمة على أساس العمل من 

. كذلك (2)اجل خلق المزيد من أواصر االتصال بينها)الرواح( وبين أبناء مجتمعه"
في بيرو, ومن ثم الملوك في أوربا الذين كانوا يحكمون باسم الدين  (3)حضارة االنكا

ة "فكانت مدينة نويون بفرنسا ذات طابع كنسي, يسيطر عليها اسقفها وكاتدرائيتها, والكنيس
. فالدولة (4)سم الرب"اجال الدين الذين حكموا المجتمع بمثاال عن حكومة يسيطر عليها ر 

والكنيسة مقدستان, وقد خلقهما اهلل, لكي يعمال في انسجام كالروح والجسد, لمجتمع 
سة أن تضع القواعد, التي تنظم كل التفاصيل الخاصة بالعقيدة مسيحي واحد: وعلى الكني

والعبادة والخالق, وعلى الدولة أن تدعم هذه القواعد, باعتبارها ذرات الكنيسة الطبيعي... 
والحكومة المثالية هي حكومة رجال الدين, ويجب أن نعترف بالكنيسة التي تؤمن 

                                                 

د.امام عبدالفتاح امام, الطاغية, دراسة فلسفية لصور من االستبداد السياسي, عالم المعرفة  ( أ.1
 .133م, ص1994 , الكويت,183رقم
 .15مصدر سابق, ص ( شفيق ابراهيم صالح الجبوري,2
( انظر: كاليد كالكهون, النسان في المرأة, ترجمة د. شاكر مصطفى سليم, مؤسسة فرانكلين للطباعة 3

 .73م, ص1964نيويورك, -والنشر, بغداد
وبليس, بيروت, قصة الحضارة, ترجمة: د. عبدالحميد يونس, ن( ول وايريل ديورانت, موسوعة 4

 .222م, ص2008, 1, ط36مجلد
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جميع ادعاءات البابا بسيادة  كالفن بالصالح الديني, باعتبارها صوت اهلل. وجدد
. ووصوال الى السالم الذي حكم العالم آنذاك (1)الكنيسة على الدولة, وطالب بها لكنيسته

باسم الدين, وما زالت دول إسالمية ليومنا هذا تحكم بالشريعة االسالمية وبتحكيم كتاب 
 .)القران الكريم( 
ان يكون الخليفة من قاري . فبعاد وفااة الرساول السالمية  ةكان من شروط حكم الدولو     

بعااااد اخااااتالف وقااااع بااااين  بكاااار الّصااااديق  بااااوأأ "أجمااااع الصااااحابة علااااى تقااااديم  محمااااد 
المهاااجرين والنصااار فااي سااقيفة بنااي ساااعده فااي التعيااين, حتااى قالاات النصااار: منااا أمياار 

العاارب ال عاان ذلااك, وقااالوا لهاام: إن  وماانكم أمياار, فاادفعهم أبااو بكاار وعماار والمهاااجرون 
. (2)تاادين إال لهاااذا الحاااي ماان قاااري , ورووا لهااام الخباار فاااي ذلاااك, فرجعااوا وأطااااعوا لقاااري "

 وهكذا مضت سنة الحكم في دول االسالم.
ن كاانوا يحكماون فاي بغاداد باسام الخليفاة العباساي المساتمد حكماه و ن والسلجوقيو فالبوهي    

أهااال الااابالد والخالفاااة  مااان الااادين ولكااان كاااانوا يخااادمون مصاااالحهم الشخصاااية علاااى حسااااب
العباساااية الضاااعيفة حيناااذاك, وغيااارهم ايضاااا ممااان كوناااوا إماااارات فاااي زمااان ضاااعف الخالفاااة 

ساام الاادين عاادة قاارون ولكاان الغااو االعثمانيااة التااي حكماات ب دولااةالعباسااية. وماان ثاام جاااءت ال
رجاال الادين او  ك ايضا بمساعدة بعى العلماء سواءً شرط ان يكون الحاكم من قري , وذل

 خين.المؤر 
مبادئاه ف, وضابطها لمجتمعااتاصالح إدور  ب قوم الدين في بداياته وبداية نشوء الدولي    

يثاااار المصااالحة اذ  ة,قويااا سااالطتهصاااحيحة و  يحكااام الشاااخص الول)الجيااال الول( بالعااادل وا 
العامااة علاااى الخاصااة علاااى اسااااس ان الساالطة قاااد أتااات ماان اللاااه واناااه يحكاام باسااامه واناااه 

ون المجتماع حيناذاك قماة الضابط والتنظايم, ثام ياأتي الجيال الثااني خليفته على االرى, فيك
مااان هاااذا المجتماااع فيكاااون اقااال إيماناااا فتظهااار لاااديهم حاااب الااادنيا والسااالطة وايثاااار المصااالحة 
الخاصااة علااى العامااة ويباادأ الحاااكم باسااتغالل الساالطة باساام الاادين وشاايئا فشاايئا يبتعااد عاان 

                                                 

  كالفن هو: الالهوتي الفرنسي جون كالفنJohn Calvin (1509 - 1564 مؤسس المذهب :)
 الكلفيني. نشر راية الصالح البروتستانتي في فرنسا ثم سويسرا.

 .232,231( المصدر السابق, ص1
 .1, سورة البقرة, ا30تفسير القرطبي, اآلية  2)
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الااادين هاااو حماياااة مصاااالحه وسااالطته التاااي الااادين كااال البعاااد والشااايء الوحياااد الاااذي يربطاااه ب
اي الملاااك العلمااااني, بعااادما كاااان  -يحققهاااا لاااه الااادين. حتاااى يصااابح الحكااام علمانياااا )لوكاااال

. وحتااى الحاااكم العلماااني عناادما يريااد اماارًا فيااه مصاالحته (1)اي يحكاام بااامر اآللهااة( -انسااي
به, وقالهاا )ناابليون( "لاو  فانه يلتجأ الى الدين ليقنع الناس)المجتمع( بالفعل الذي يريد القيام

لم تكن البابوية موجودة الوجدتها" ويقصاد بهاا الكنيساة)الدين(. وفاي عصارنا الحاضار فسار 
لتبااديل  مار مان المسايحأ  رئايس الوالياات المتحادة )باو ( فااي بادايات غازوه علاى العاراق انااه 

ي "مان لايس معا قتابس كاالم مان النجيال عان لساان عيساى انظام الحكام فاي العاراق, و 
 فهو ضدي". واالمثلة كثيرة غيرها, في عصرنا وفي العصور السابقة منها:

 :(2)مقوالت ملوك يقولون انهم يحكمون باسم الدين   
 (.33-18"مملكتي ليس من هذا العالم"  )المسيح إنجيل يوحنا 

 "أيها الناس إنما انا خليفة اهلل في ارضه"  )المنصور الخليفة العباسي الثاني(
ننا ن  حن الملوك نجلس على عر  اهلل على الرى"  )جيمس الول ملك انجلترا("وا 

"إننا لم نتلقى التااا اال مان اهلل, فسالطة سان القاوانين هاي مان اختصاصانا وحادنا باال تبعياة 
 (1770وال شركة"  )لويس الخامس عشر مرسوم ديسمبر

الحااااكم وسااالطته  وكماااا ان لكااال شااايء بداياااة فالباااد لاااه مااان نهاياااة )ماااا خاااال اهلل(, فاااان    
سينتهون ويزولون في ظروف معينة, او كما يقول )ابن خلدون( في مقدمته: "تنهاار الدولاة 

ويتساانم الحكاام دولااة وحكااام جااددا وتنهااار هااذا الدولااة  (3)وساالطتها والحكاام بعااد ثالثااة اجيااال"
 ,الجديدة مرة اخرى وهكذا دواليك. ويبقاى دور الادين صامام اماان لضابط المجتماع واساتقراره

لحكومااات وساالطات انهااارت وحاادث فااي تلااك المجتمعااات الهاارا الحقااا وسااوف نااذكر امثلااة 
والمرا )القتل والغوغاء( وانهارت كل المؤسسات إال المؤسساة الدينياة التاي صامدت وقامات 

بعد ذلك ياأتي مان بسلطة الدين, الستقرار ت احققو بدور المحافظة على المجتمع وضبطه, 
 ويعيدها الى العلمانيةا وذلك لسببين: يحاول إن يقيى هذه السلطة

                                                 

 .9ر: شفيق ابراهيم صالح الجبوري, مصدر سابق, صانظ( 1
 .133أ.د. امام عبدالفتاح امام, مصدر سابق, ص( 2
 .135,134ص ( عبد الرحمن بن خلدون, مصدر سابق,3
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: ان الناس يخشاون مان سالطة الادين النهاا ستساتغل لمصاالح الحكاام الخاصاة لدرجاة االول
 .يجعل عالم مثل )كارل ماركس( يقول: "الدين أفيون الشعوب"

: ظهااور المجتمااع الماادني الحضااري)العلماني( الااذي ياارفى تساالط المؤسسااة الدينيااة الثوواني
 على السلطة.
 :النسق الديني

ان دور الدين كنسق اجتماعي يقاوم علاى جاناب عظايم مان الهمياة, فاي ضابط سالوك     
االفراد والرقاباة علاى تصارفاتهم, فاالقيم االخالقياة واالهاداف المشاتركة للجماعاات والمجتماع 

قداسااتها, بعامااة مسااتمدة ماان العقائااد الدينيااة وهااي مقرونااة بقااوة قاااهرة تمثاال فااي أشااياء لهااا 
بات لها احترامها وطاعتها, وبذلك يمارس الدين سلطة اجتماعية قوية على افراد ورغ

الجماعاااة تجعلهااام ينساااجمون ماااع قواعاااد السااالوك المنصاااوص عليهاااا فاااي المحتوياااات 
. والواقع ان الدين, اجتماعيا, يتحكم في نمط الحياة, بوصفه منهجا سلوكيا (1)الدينية

هو يصوغ سلوك المجتماع واالفاراد فاي قالاب ونظاما متكامال من الوسائل والغايات. ف
معين وفقا للتصورات التي يتضمنها عن طبيعة الحياة وغايتها, في عالقة الحياة مع 

وتوصاالت بحااوث اجرياات مااؤخرا اشاارف عليهااا كاال ماان )دانيااال هيرفيااو  .(2)العااالم االخاار
ماات  , حتى وانليجيه و غوي ميشوال( ان الشعور باالنتماء الى الدين اليزال قويا وموجودا

او شااار رجااال الاادين فااان االنتماااء الااى الاادين الينتهااي وهااذا الحااال يظهاار فااي كاال الااديانات 
 .(3)السماوية عند البشر

اليمكااان ان تعمااال عكاااس  بشاااكل عاااام االنسااااق االجتماعياااة فاااي المجتمعاااات كافاااة ان    
متناااغم مااع المعتقاادات الدينيااة, فااأي نسااق اجتماااعي عناادما يأخااذ دوره فااي المجتمااع يكااون 

                                                 

  فسر احد اساتذتي هذة المقولة: بان ماركس كان يقصد ان الحكام اصحاب السلطة الدينية والسياسية
عله كمادة تخدير للشعوب, فال يجوز الخروا عن طوت الحكام بأمر الدين يستغلون الدين اكبر استغالل لج

 ولهم االخرة)الجنة(. من جهة, ومن جهة ثانية عليهم بالصبر
 .89, صأسس االجتمات النساني, دار المعرفة, القاهرة, ب تمحمد عبد المنعم نور,  (1)
 م,1987تبة العصرية, بيروت, ( محي الدين صابر, التغير الحضاري في مجتمع افريقي, المك2)

 .215ص
 .152( جيل فيريول, مصدر سابق, ص3
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معتقاادات ومبااادئ النسااق الااديني لااذلك المجتمااع. علااى ساابيل المثااال النسااق االقتصااادي فااي 
المجتمعااات االسااالمية نااراه متااأثر بالنسااق الااديني, فاااالفراد يحرمااون علااى انفسااهم الربااا ان 
كاااان مقرضاااا او مقترضاااا, كاااذلك النساااق السياساااي فاالحكاااام والقاااوانين الباااد ان تأخاااذ بنظااار 

لجاناااب الاااديني السااايما فاااي المحااااكم البدائياااة )الااازواا والمياااراث(, كاااذلك النساااق االعتباااار ا
التربوي فالجانب التعليمي في المجتمعات االسالمية متأثر بشكل كبير بالجاناب الاديني فاال 
تخلو مدارس المجتمعات االسالمية من تعلايم الادين ومباادئ الادين واالخاالق المساتمدة مان 

مسلمة تربي ابنائها على التعاليم االساالمية, وفاي كال مجتماع ترباي الدين, كما ان االسرة ال
 السر اطفالها على عقائد ومعتقدات دينها.

وهااو دسااتورهم الااذي يغناايهم عاان كاال  القااران الكااريمفللمساالمين كتااابهم المقاادس وهااو     
ن : "والمساالمون يعظمااون القاارآقااوانين العااالم. يقااول عنااه )ول ديوراناات( فااي قصااة الحضااارة

)كتااابهم المقاادس(, وقااد كتبااوا المصاااحف وزينوهااا وبااذلوا فااي ساابيل ذلااك كاال مااا يسااتطيعون 
مااان عناياااة ماااادفوعين إليهاااا بعباااادتهم هلل وحاااابهم لاااه, وهااااو الكتااااب الاااذي يباااادأ مناااه أطفااااال 
المسلمين بتعلم القراءة, وهو المحور الاذي يادور علياه تعلايمهم والاذروة التاي ينتهاي بهاا هاذا 

أربعة عشر قرنًا من الزمان محفوظًا في ذاكرتهم, يساتثير خياالهم, ويشاكل  التعليم. وقد ظل
أخالقهاام, ويشااحذ قاارائح مئااات الماليااين ماان الرجااال. والقاارآن يبعااث فااي النفااوس )السااليمة( 
أسااهل العقائااد, وأقلهااا غموضااا, وأبعاادها عاان التقيااد بالمراساام والطقااوس, وأكثرهااا تحااررًا ماان 

له أكبر الفضال فاي رفاع مساتوى المسالمين الخالقاي والثقاافي,  الوثنية والكهنوتية. وقد كان
وهااو الااذي أقااام فاايهم قواعااد النظااام االجتماااعي والوحاادة االجتماعيااة, وحضااهم علااى إتبااات 
القواعاااد الصاااحية, وحااارر عقاااولهم مااان كثيااار مااان الخرافاااات والوهاااام, ومااان الظلااام والقساااوة, 

اماة والعازة, وأوجاد باين المسالمين درجاة وحسن أحوال الرقاء, وبعث فاي نفاوس الذالء الكر 
من االعتدال والبعد عن الشاهوات لام يوجاد لهاا نظيار فاي أياة بقعاة مان بقاات العاالم يساكنها 

الساالم النااس أن يواجهاوا صاعاب الحيااة, ويتحملاوا قيودهاا, باال  مأ الرجل البيى. ولقد عل ا
ان أعجااب مااا شااهده التاااريف شاكوى وال ملاال, وبعااثهم فااي الوقاات نفسااه إلااى التوساع توسااعًا كاا

كلااه. وقاااد عاار ف الااادين وحاادده تحديااادًا ال يجااد المسااايحي وال اليهااودي الصاااحيح العقياادة ماااا 

                                                 

 .شهادة من رجل غير مسلم, لكنه انصف وجاد في الوصف مما يجعلنا نرفع له القبعات 



 
 هـ1443م( /14/10/2021) تشرين اأَلوَّل    (                 86)العدد ملحق   –                          

 

 
383 

. والااادين أسااااس الااادول والمجتمعاااات القوياااة, كماااا يااارى )ابااان خلااادون( (1)يمنعاااه مااان قبولاااه"
دعااوة  فيقااول: "إن الاادول العامااة االسااتيالء العظيمااة الملااك, أصاالها الاادين إمااا ماان نبااوة او

. وبااذا تكااون االنساااق االجتماعيااة مرتبطااة بشااكل مااا مااع النسااق الااديني الااذي يكااون (2)حااق"
هااو النسااق الوحيااد الااذي ال يتااأثر بباااقي االنساااق. وهااذا مااا يجعلنااا نعتقااد ان اغلااب االنساااق 

 االجتماعية مستمدة او متأثرة بالنسق الديني بشكل ما.
 قطار انساق البناء االجتماعي  

 
 

ان النظام االجتماعي عبارة عن انسااق اجتماعياة, أشابهها بعرباات قطاار المجتماع مارة     
يقودهاااا الااادين, ومااارة أخااارى تقودهاااا السياساااة العلمانياااة, فعنااادما يقاااود الااادين المجتماااع تكاااون 

ن فااي نهايااة عربااات العلمانيااة فااي نهايااة القطااار وعناادما تقااود السياسااة العلمانيااة يكااون الاادي
إال انااه ال يخفااى علااى القااارئ ان االفااراد يتاادرجون فااي  قطااار المجتمااع )انظاار الرساام(.

خضوعهم وطاعتهم للسلطة الدينية, فمنهم من يتزمت في التزامه ومنهم من يضاعف 
التزامه الى حد قد يؤول به الى اللحاد. لكن حتى في سالوك الملحادين فاان اعماالهم 

واذا وقاع االنفصاال  .(3)قواعاد الادين الاذي تفرضاه السالطة الدينياةتظهرهم متمسكين ب
نهائياا باين الاادين والدولاة فااان السالطة السياسااية تحاتفظ لماادة طويلاة ماان الازمن ببقايااا 

. فنرى ممثلون عن النسق الديني (4)العصر الذي كانت فيه الملكية مرتبطة بالكهنوت
وسالطته فاي المجتمعاات التاي تكاون ساالطتها السياساية علمانياة بحتاة, بال اناه احيانااا 

                                                 

, ترجمة: محمد بدران, 21( ول وايريل ديورانت, موسوعة قصة الحضارة )الحضارة االسالمية( مجلد1
 .84,83م, ص2008, 1بيروت, دار نوبليس, ط

 .124( عبد الرحمن بن خلدون, مصدر سابق, ص2
, 6حلمي المليجي ود.عبد المنعم المليجي, النمو النفسي, دار المعرفة الجامعية, االسكندرية, ط (3)

 .346م, ص1982
 .82م, ص1982, 1جدة, ط -, رامتانعبد اهلل الخريجي, علم االجتمات الديني (4)

  االجتماعي البناء انساق اتعرب
 النسق الديني النسق السياسي العلماني
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. ولكان باالعموم يكاون دور الادين (1)يمتد نفوذهم الروحي والداري الاى ابعاد مان ذلاك
 ضعيف بالدولة العلمانية.

 المحور الثاني:
 العلمانية لسياسيةا الصراع بين المؤسسة الدينية والمؤسسة

جاااااءت العلمانيااااة بعااااد تساااالط الكنااااائس االوربيااااة علااااى المجتمااااع والجماعااااات واالفااااراد,     
)اجتماعيااااا وسياساااايا واقتصاااااديا(, لتضااااع نظااااام سياسااااي واجتماااااعي للمجتمااااع تفصاااال بااااه 
المؤسسااة الدينيااة عاان الدولة)المؤسسااة السياسااية(. يقااول )دارن دوف(: "هناااك بحااق صاارات 

( باااين أولئاااك الاااذين يمارساااون السااالطة وأولئاااك الاااذين يخضاااعون لهاااا بغاااى دائااام او )كاااامن
. والصاارات قااد ياادور حااول الساايطرة علااى القااوة الشاارعية او (2)النظاار عاان السااياق النظااامي"

الااتحكم فااي الفكااار, ويشااهد تاااريف كثياار ماان الشااعوب علااى ان الحركااات السياسااية الشااعبية 
الة بقدر ما كانت تدور حاول مساألة االساتقالل الكبرى لم تكن تدور أساسا حول مسألة العم

السياسااي والعدالااة والحريااة او مسااائل الاادين والتعلاايم. والحقيقااة الباقيااة دائمااا هااي ان موقااف 
الصااارات ياااؤدي بالضااارورة الاااى ظهاااور جماعاااات متصاااارعة تساااعى كااال منهاااا الاااى تحقياااق 

خليفااة المساالمين  . مثااال ذلااك: الصاارات بااين معاويااة باان أبااي ساافيان مااع(3)أهاادافها الخاصااة
. وصاارات العباساايين مااع المااويين. هااذه الصااراعات والثااورات تباادأ علااي باان أبااي طالااب 

بطابع ديني أخالقي إنساني)إصالح(, لكن بعاد ان تسايطر الجماعاة المنتصارة علاى الحكام 
(. وكاااااذلك )نظرياااااة تساااااتأثر بالسااااالطة والحكااااام لنفساااااها, فتكاااااون حكااااام القلية)االوليجاركياااااة

                                                 

 .92صدر سابق, صمحمد عبد المنعم نور, م (1)
, ب ت, مشكالت أساسية في النظرية االجتماعية, ترجمة د.محمد الجوهري وآخرون ( جون ركس,2

 .196ص
 .187( المصدر نفسه, ص3
 (حكم القليةOligarchie وهو نظام حكم يطلق على حكم الشراف ورجال الدين_وهم قليل بالنسبة )

ليجاركية مرادفة لالرستقراطية, وخاصة الن الفكر الى مجموت الشعب_ ويغلب حديثا استعمال االو 
الديمقراطي الحديث يستنكر أساسا فكرة استئثار القلية بالحكم. وأسباب حكم القلة عديدة في التاريف, 
أبرزها الدين والنسب والثروة والثقافة والقوة العسكرية ويساعد على هذا الحكم تخلف الكثرية او 

رستقراطية كمرحلة سابقة لمرحلة االوليجاريكية دورة أرسطو القائلة بتتابع استسالمها. ولذلك جاءت اال
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ي الصاااارات بااااين الكنيسااااة فااااي أوربااااا ماااان جهااااة والاااادول)الحكومات( الوربيااااة الساااايفين( وهاااا
السياساااية مااان جهاااة اخااارى, التاااي تتصاااارت مااان اجااال تحقياااق المكاساااب الخاصاااة. كماااا قااادم 
 )فوستيل دي كوالنج( تحليال للعالقة بين المؤسسات المدنية والدينية في اليونان والرومان.

لرابع عشر ميالدي( ووضعوا أساس "الحركة ثار الفالسفة في اوربا )في القرن ا    
المجلسية" وقد اعترى )وليم االكامي( على ان تكون سلطة الكنيسة بيد رجال الدين فقط, 
واعتقد ان الكنيسة هي لكل المؤمنين بها, وسلطتها لهم جميعا, ولهم الحق في اختيار 

نشتين( هذه اآلراء عن البابا, أو تعزيره, أو خلعه. وذكر عالم الالهوت )هنريف فن النج
م( في جامعة باريس, 1381االنشقاق البابوي في رسالة له عنوانها "مجالس السالم" )

وقال فيها: "إنه مهما يكن من قوة المنطق في حجج البابوات الذين يؤيدون بها سلطتهم 
منها, العليا المستمدة من اهلل نفسه, فإن أزمة قد نشأت لم يجد المنطق نفسه سبياًل للنجاة 

وليس ثمة وسيلة لنقاذ الكنيسة من الفوضى التي أخذت تدك قواعدها إاّل قيام سلطة غير 
البابوات, تعلو على سلطان الكرادلة, وليست هذه السلطة إاّل سلطة المجلس العام التي 
بها يستطيع القضاء على هذه الزمة". )فكانت هذه بدايات االنشقاق عن سلطة الكنيسة 

م( عندما توفي البابا )بونيفاس( وتم اختيار )إنوسنت السابع( 1404في عام )المطلقة(. ف
للبابوية شبت فتنة ضد البابوية, وفر إنوسنت إلى فتيربو, وهجم الغوغاء في مدينة روما 
يقودهم )جيوفني كولنا( على قصر الفاتيكان, وأكثروا فيه السلب والنهب, ولطخوا شارات 

ثاث والسجالت, ولم تكن الفتنة االولى ضد الكنيسة. وعلى إنوسنت بالوحل, وبعثروا اال
اثره تم تشكيل )مجلس بيزا( واجتمع في الكنيسة الفخمة الكرادلة, والبطارقة, وعدد من 
الساقفة ورؤساء الساقفة والديرة وجميع طوائف الرهبان الكبرى, ومندوبون عن جميع 

ي, وسفراء اغلب الحكومات الوربية, الجامعات وعلماء الالهوت ورجال القانون الكنس
وعدد من النبالء. وأعلن المجلس أنه كنسي )مشروت حسب قانون الكنيسة( ومسكوني 
عالمي )أي أنه يمثل العالم المسيحي على بكرة أبيه( وهي دعوى أغفلت الكنيسة 

مامه, الرثوذكسية اليونانية والروسية. ودعا هذا المجلس )بندكت وجريجوري( إلى المثول أ

                                                                                                                         

النظم وذلك باطراد في حلقة مفرغة. )انظر: د.ابراهيم مدكور, معجم العلوم االجتماعية, الهيئة المصرية 
 (.238,وص58, ص1975العامة للكتاب, القاهرة, 
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ورفضا كالهما أن يعترفا بسلطان هذا المجلس والمثول امامها فختار المجلس كردنال 
. وفي اليوم الخامس من نوفمبر (1) م(1409ميالن باسم اسكندر الخامس بابا للكنيسة )

(م عقد المجلس, ولم يحضره إاّل جزء صغير من المدعوين ولو أنهم حضروا 1414عام )
س أكبر المجالس في التاريف المسيحي. وفي اليوم السادس من جميعًا لكان هذا المجل

(م أصدر المجلس قرارًا مقدسًا وصفه أحد المؤرخين بأنه )أشد الوثائق 1415إبريل )
الرسمية ثورية في تاريف العالم( جاء فيه: "إن مجلس كنستانس المقدس, الذي هو مجلس 

, لحمد اهلل, وللقضاء على االنشقاق القائم عام, والمنعقد انعقادًا قانونيًا في الروح المقدس
صالحها بما في ذلك رأسها وأعضاؤهاا قرر ما يلي: أواًل,  اآلن, ولتوحيد كنيسة اهلل وا 
يعلن أن هذا المجلس مقدس, يمثل الكنيسة المجاهدة, ويستمد معونته من المسيح رأسًا, 

وات أيضًا, أن يطيعوا هذا وعلى جميع الناس مهما تكن طبقتهم ومنزلتهم, بما فيها الباب
. فالمتابع لتلك المرحلة يالحظ بشكل جلي (2)المجلس في كل ما له صلة بشئون الدين"

اهمية دور الدين في تحقيق السلطة وضبط المجتمع, فالكنيسة في تلك الفترة الزمنية 
 كانت دولة.

الدي شاهدت اورباا في نهاية القارن الساابع عشار وبداياة القارن الثاامن عشار المايإال انه     
الساايما فااي الفتاارة االخيااارة ماان حكاام لاااويس الرابااع عشاار, والدة اعماااال فكريااة متحااررة عااان 
سلطة الكنيسة والملكية الى حد ماا... وكانات تمهيادا لظهاور فالسافة عصار التناوير, الاذين 
هااااجموا بشاااكل مباشااار النظاااام الملكاااي وشااارعيته التاااي تقاااوم علاااى عظماااة السااااللة الملكياااة, 

. وبظهااور النزعااة العقالنيااة مااع فلساافة النااوار, عرفاات أوربااا وعيااا (3)لحااق االلهاايصاااحبة ا
مختلفااا عاان الااوعي الااذي كااان سااائدا آنااذاك. فقااد تميااز الااوعي فااي القاارون الوسااطى بطابعااه 
الروحااااااني بفعااااال قاااااوة الااااادين ودوره فاااااي المجتماااااع وهيمنتاااااه علاااااى جمياااااع مفاصااااال الحيااااااة 

الفكرياة كانات تساتند علاى الاوعي الاديني وال تخارا  الجتماعية عدة قرون. فجميع العمليات
عاان طااوره حتااى القاارن الثااامن عشاار الماايالدي. فالتصااورات الذهنيااة كلهااا كاناات مصاابوغة 

                                                 

, 1, ط31محمد بدران, نوبليس, بيروت, مجلد انظر: ول وايريل ديورانت, قصة الحضارة, ترجمة:( 1
 .15,14م, ص2008

 .18-16المصدر نفسه, ص( 2
 .33( جورا الباساد ورنيه لورو, مصدر سابق, ص3
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بالنزعة المثاليةا إال ان هذه الغيوم المثالية بدأت تتراجع مع تقدم الفكر العقالناي الاذي كاان 
مجااد ومثااابر علااى قلااب المعادلااة التااي يقااوده فالساافة النااوار, وعماال هااؤالء المفكاارين بشااكل 

كاناات ساااائدة آناااذاك اذ وضاااعوا المعااااجم والقاااواميس الجديااادة التاااي وضاااحت للجمياااع تصاااورا 
عقالنيااااا جدياااادا للكااااون, ساااااعد فااااي تغيياااار الذهااااان الااااذي نااااتج عنااااه تغيياااار فااااي العمليااااات 

 .(1)االجتماعية والسياسية واالقتصادية مع الثورة الفرنسية
ور الوسطى تميزت المجتمعات الغربية باختالفات اجتماعية كبيرة, منذ نهاية العص    

فالسياسة انفصلت عن الدين, والنشطة االقتصادية انفصلت تقريبا عن السياسة, والتعليم 
عن السرة... وهكذا. ولعل أهم ما يميز الفترة الكالسيكية في علم االجتمات هو انفصال 

جتماعية منفصلة تماما عن السلطة الدينية, والشك التعليم عن الدين, كما ظهرت طبقات ا
. فبعد الحرب ( 2)ان هذا أدى الى ظهور أنماط جديدة لعالقات السلطة والقوة والمكانة

العالمية الولى, كانت الصدمة قوية على النسان الوروبي اذ هزت النفوس وشوشت 
زهاق الرواح بال حساب, ف نتجت نزعة ورغبة جارفة المفاهيما بسبب الدمار الكامل وا 

للتحلل من القيم الخالقية, وتحرير الغرائز والرغبات المكبوتة في النفوس البشرية. 
"وامتدت هذه النزعة إلى الفن والدب مما أدى إلى ظهور المذهب المعروف )بالسريالية( 

 م( التي بدأت بالسريالية النفسية, ثم دخلت السريالية مجاالت1924في فرنسا عام )
االجتمات واالقتصاد والثقافة... وكذلك تأثرت السريالية بالفكر الماركسي الشيوعي ودعوته 
إلى الثورة لتغيير المجتمع, واستخدام العنف لتحقيق ذلك. وبظهور المزاا الثوري حلت 
الفوضى السياسية والصرات الكامل محل النظام واالنسجام )وال يمكن لهكذا وضع 

أخذت السريالية في االنكما  والتقوقع بعد ولهذا  ...اي مجتمع(اجتماعي ان يستمر في 
ربع قرن من نشوئها, وشعر دعاتها بعجزهم عن تحقيق أي هدف, وبعقم ثورتهم ضد القيم 
خفاقهم في إيجاد مسيحية جديدة تنقذ النسان من عذابه وضياعه  والمعتقدات الدينية, وا 

لعالمية الثانية إلى الشيوعية واللحاد, )حسب زعمهم(, وتحول عدٌد منهم بعد الحرب ا
                                                 

 .144م, ص1982, 1معتوق, تطور علم اجتمات المعرفة, بيروت, دار الطليعة, ط ( فردريك1
 .55( د.محمد احمد بيومي, مصدر سابق, ص2
  السلطة الدينية وسطوتها في المجتمع حتى نهاية العصور الوسطى, كما انها لم ولن نالحظ هنا قوة

 تنتهي ولن تندثر.
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ن  بعضهم وأدخل المصحات العقلية والنفسية, وتحول البعى اآلخر إلى العبثية في  وج 
. هذا (1)الدب المعبر عن انعدام المعنى العام وراء السلوك النساني في العالم المعاصر"

اقي النساق االجتماعية, لكن دليل على نهاية السلطة الدينية في تلك الفترة وفصلها عن ب
بعد فصل الدين ظهرت مشكالت اجتماعية في تلك الفترة)عصر الثورة الصناعية(, 
واضطروا الى االستعانة بالنسق الديني لدوره الهام في تحقيق الضبط االجتماعي واستقرار 

ياسية النفس البشرية, هنا ننظر الى الدين على انه )وسيلة( لحل الكثير من المشاكل الس
. فقد نشأ من الثورة الفرنسية, تيار فكري (2)واالضطرابات في المجال الصناعي وغيره

سوسيولوجي, مضاد للثورة, هو التيار الرجعي... المنادي بمبدأ العودة الى الدين في ظل 
االمبراطورية الجديدة ذات الحق االلهي... ولقد مارس هذا التيار فيما بعد تأثيرا على 

نت(, ومن خالله, على مؤسسي علم االجتمات في نهاية القرن التاسع عشر )اوغيست كو 
الميالدي. فقد صاغ كل من )بونالد وجوزف دوميستر(, سواء في المانيا او في روسيا, 

, تنتقد الثورة بالنظرية التصحيحيةنظرية تدعو للعودة الى النظام الديني, وهي المسماة 
اعي متكامل, ومنهج تحليلي اجتماعي, لم يزل حتى الفرنسية, وتعتمد على نظام اجتم

. هنا تظهر أهمية دور الدين ونسقه على باقي (3)ايامنا هذه يحدد المنحنى لعلم االجتمات
يمكن لي مجتمع ان يستمر بال سلطة سياسية)حكومة دولة(,  اذالنساق االجتماعية, 

 من النسق الديني., لكن يصعب ان يخلو مجتمع ما كما في المجتمعات البدائية
 االحتالل االنكلوامريكي للعراق وانهيار السلطة السياسية

 م( الاى انهياار السالطة السياساية,9/4/2003أدى االحتالل االنكلوامريكي للعراق فاي )    
سااتثناء النسااق الااديني والنسااق االسااري, الااذين لاام يتااأثرا اوجميااع انساااق البناااء االجتماااعي ب

لة, وهذا الحدث يتكرر عبر التاريف في المجتعاات البشارية, وسانذكر باالحتالل وانهيار الدو 
بعااى االمثلااة الحقااا, ونتيجااة االحااتالل وانهيااار الدولااة ومؤسساااتها تظهاار )الفوضااى( التااي 
عرفهااا )امياال دور كهااايم(: "بانهااا تعنااي غياااب القواعااد والااروادت االخالقيااة, لاادى الطبقااات 

                                                 

 .305-303, ص2الموسوعة الميسرة في االديان والمذاهب والحزاب المعاصرة, المكتبة الشاملة, ا( 1
 .56( د.محمد احمد بيومي, مصدر سابق, ص2
 .38,37ق, ص( جورا الباساد ورنيه لورو, مصدر ساب3
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. ويكثااار (1)كاااذلك, لااادى الطبقاااة الحاكماااة"التاااي تعاااي  ضااامن ظاااروف مادياااة جاااد سااايئة, و 
الغوغاء والهرا والمارا, وبعاد فتارة زمنياة قصايرة يحتااا المجتماع الاى االساتقرار, فاال يمكان 
لمجتماع ماا ان يسااتمر بفوضاى أبديااة, وهناا يااأتي دور الادين الااذي بقاي محافظااا علاى نسااقه 

ار دولااة وفوضااى االجتماااعي رغاام كاال االحااداث التااي ماار بهااا المجتمااع ماان احااتالل وانهياا
عارمااة, ليحااافظ علااى المجتمااع ويعيااد لااه اسااتقراره ويحقااق الضاابط االجتماااعي بقااوة ساالطته 

عاادة تنظايم انسااقه االجتماعياة إإ ال الادين, ومان ثام يبادأ المجتماع بالروحانية التي يمثلها رجا
 وسلطته السياسية التي حققها له الدين.

فاااي كتاباااه  فسااااد. كماااا وضاااح اهلل فاااي إشااااعة الفوضاااى وال واالحاااتالل سااابب رئااايس    
َِ َيْفَعلُوونَ الكريم  َِ ِإَخا َدَخُلوا َ ْرَية  َأْفَسُدوَها َوَجَعُلوا َأِعزََّة َأْهِلَها َأِخلَّة  َوَكوَخِل  َ اَلْت ِإنَّ اْلُمُلو

, وجاااء فااي التفسااير: "ان )بلقاايس( أخباارت بفعاال الملااوك بااالقرى 34االيااة -سااورة النماال
يهااا. وفااي هااذا الكااالم خاوف علااى قومهااا, وحيطااة واسااتعظام لماار سااليمان التاي يتغلبااون عل

 وكاااذلك يفعلاااون" قيااال: هاااو مااان قاااول بلقااايس تأكيااادا للمعناااى الاااذي أرادتاااه. وقاااال ابااان" .
وأمتاه باذلك ومخبارا باه. "قالات إن الملاوك إذا  معرفا لمحماد  عباس: هو من قول اهلل 

ة" أهانوا شرفاءها لتستقيم لهم الماور, فصادق اهلل دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذل
قولها. "وكذلك يفعلون" قال ابن النباري: "وجعلوا أعزة أهلهاا أذلاة" هاذا وقاف تااما فقاال اهلل 

 "(2)تحقيقا لقولها: "وكذلك يفعلون. 
وفي تفسير ابن كثير: "قالات لهام إناي أخشاى أن نحارباه ونمتناع علياه فيقصادنا بجناوده     
كنااا بماان معااه ويخلااص إلااّي والاايكم الهااالك والاادمار دون غيرنااا ولهااذا قالاات )إن الملااوك ويهل

إذا دخلوا قرية أفسدوها( قال ابن عباس أي إذا دخلاوا بلادا عناوة أفسادوه أي خرباوه ) وجعلاوا 
أعزة أهلها أذلة ( أي وقصدوا من فيهاا مان الاوالة والجناود فأهاانوهم غاياة الهاوان إماا بالقتال 

ر قااال اباان عباااس قالاات بلقاايس: )إن الملااوك إذا دخلااوا قريااة أفساادوها وجعلااوا أعاازة أو بالساا
 . ومن امثلة ذلك ما يلي:(3))وكذلك يفعلون(" أهلها أذلة( قال الرب 

                                                 

 .28( جورا الباساد ورنيه لورو, مصدر سابق, ص1
 .19, سورة النمل, الجزء34تفسير القرطبي, االية( 2
, 34أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي, تفسير القرآن العظيم, سورة النمل:اية( 3

 .190م, ص1999 - ها1420, 2تحقق: سامي بن محمد سالمة, دار طيبة للنشر والتوزيع, ط
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 فبعد قتلسقوط الدولة االموية وانهيار المؤسسة السياسية فيها على يد العباسيين,     
مل رأسه إلى أبي العب "لو يشربون  قال: الذي اس أول خليفة عباسياخر خليفة أموي ح 

وسمي أبو العباس بالسفاح أي سفاك , دمي لم يروإ شاربهم  وال دماؤهم للغيظ ترويني"
قتلوا أينما وجدوا, ليقضي بذلك على أي فتنة الدماء لنه أمر بأن يطارد أمراء بني أمية وي  

فذ عبد اهلل, الذي ع ين واليًا على يمكن أن يقوم بها أفراد من السرة االموية الساقطة. ون
الشام, هذا المر, في يسر وسرعة, فأعلن عفوًا عامًا عن المويين, وأكده لهم بدعوة 
ثمانين من زعمائهم إلى وليمة. وبينما هم على الطعام إذا أشار إلى جنودهإ في مخبئهم, 

تلى, واستمرت فخرجوا عليهم ورموا رؤوسهم بالسيوف, ثم فرشت الطنافس فوق جثث الق
المأدبة. واستبدل بزعماء المويين رجال من العباسيين جلسوا فوق جثث أعدائهم, يشنفون 
أسماعهم بأنين الموتى. وأخرجت جثث بعى الموتى من خلفاء بني أمية, وسيطت 
هياكلهم العظمية التي كادت أن تكون عارية من اللحم, وشنقت وحرقت, وذ رأ رمادها في 

ين وقعت فتنة الطاهر وقتل المين وأبطأ المأمون بخرسان ولم يقدم الى . وح(1) الريح"
العراق... حصل هرا ومرا وسلب ونهب في بغداد... وان من وقف بوجه هذه الفوضى 

وا ينادون بالعمل بالمعروف والنهي عن ؤ لدين الذين تجمع الناس حولهم وبدهم رجال ا
 .(2)المنكر
م( في العراق. فبدخول االحتالل لمدينة 9/4/2003وكذلك حدث االمر نفسه في )    

م( وبعد ان انهارت السلطة السياسية ومؤسساته 2009/نيسان/11الموصل يوم الجمعة )
الرسمية شاعت الفوضى في المجتمع فوقفت السلطة الدينية خاصة في المدن)المجتمع 

طة الدينية الحضري( بوجه هذه الفوضى, واستطاعت المساجد والجوامع الممثلة للسل
 حيثبخطبائها وعلمائها ان توقف هذه الفوضى, وتصبح اقوى سلطة في تلك المدة, 

في )المسجد او  ضعفت وانهارت باقي السلطات. ويتضح دور سلطة الدين االيجابي
. اذ عملت الجوامع على اعادة ما سلب ونهب من المسروقات. (3)في تلك الفترة الجامع(

                                                 

 .109-107(, ص21( ول وايريل ديورانت, مصدر سابق, مجلد)1
 .127,126عبدالرحمن بن خلدون, مصدر سابق, ص( 2
رباح مجيد محمد الهيتي, اآلثار االجتماعية النهيار سلطة الدولة في العراق, اطروحة دكتوراه في  (3)

 .336, ص2005ب, علم االجتمات, غير منشورة, جامعة بغداد, كلية اآلدا
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المبادرة بتوجيه افراد المجتمع وارشادهم, فكان دور الدين كبيرا فاخذ علماء المساجد زمام 
في المحافظة على المجتمع وممتلكاته في االيام االولى التي اعقبت االحتالل 
االنكلوامريكي, حينما عم الفساد والفوضى في المجتمع العراقي عامة والموصلي 

جمعت بها كثير من المواد  . فأصبحت الجوامع مراكز لألمن, ومراكز تموين اذ(1)خاصة
الغذائية, وأصبح الجامع مركزا صحيا فيه الكثير من الدوية, وفيه اطباء وممرضون من 

بقيادة  اهل الحي والمنطقة, وفيه شباب لحفظ االمن فيخرجون بشكل مفارز ليال ونهارا
السيما المجتمع العراقي  قادت. ان ابرز الوجه السياسية التي رجال الدين في الجوامع

في بداية االحتالل هم من علماء الدين. "وللسلطة الدينية دور في توحيد اتجاهات الناس 
. ففي الفلوجة وبعد دخول (2)وافكارهم االجتماعية وتكوين الرأي العام في المجتمع"

. اما في جنوب (3)االحتالل انتخب االئمة)علماء الدين( وشيور القبائل محافظا لمدينتهم
اظهروا رجال الدين الشيعة قدرة على التنظيم والقيادة ونافسوا على السلطة.  العراق فقد

. ان رجال الدين هم (4)وا المطالب نيابة عن جماعتهم الى حد فاجأ سلطة االحتاللنواعل
من يمسك بزمام المور بعد انهيار الدولة الن النسق الديني يبقى وال ينهار وتعود السلطة 

منه وهو الدين. وهذا ما نريد الوصول إليه وهو بانهيار إلى أصلها التي شرعت 
المؤسسات االجتماعية وعودة المجتمع الى الفوضى والشكل البدائي للحياة االجتماعية, 

دور الدين مهما تعود السلطة في المجتمع الى الدين ليحقق االستقرار االجتماعي, فيكون 
 .في تحقيق السلطة والضبط االجتماعي

                                                 

ميدانية في مدينة الموصل(, رسالة ماجستير في -هند عبد اهلل احمد شريف, المسجد)دراسة اجتماعية (1)
 .5, ص2006علم االجتمات, غير منشورة, جامعة الموصل, كلية االداب, 

  م.2003الباحث نفسه من المالحظة بالمشاهدة والمشاركة في تلك الفترة نيسان 
 .124اهلل احمد شريف, مصدر سابق, صهند عبد  (2)
)تدمير الدولة وتكريس الفوضى(, مركز دراسات انتوني كوردسمان واخرون, العراق تحت االحتالل  (3)

 .105, ص.2008, 1الوحدة العربية, بيروت, ط
ة العراق المنطقة بعد الحرب)قضايا اعادلجنة االمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي اسيا,  (4)

 .114, ص2005, 2االعمار االقتصادي واالجتماعي(, مركز دراسات الوحدة العربية, بيروت, ط
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بعد زوال المتغيرات التي احدثت اهتزازات اجتماعية, ورجوت حالة االنساق  إال ان    
االجتماعية الى االستقرار النسبي تظهر مشكلة استغالل الدين من رجال الدين انفسهم 

فتطغى المصلحة الشخصية على  )وهذا ما تناولناه في الصفحات السابقة من بحثنا هذا(
العراق بعد االستقرار النسبي الذي تلى احتالل  المصلحة العامة. وقد حدث هذا في

 فاصبحت, بشكل مباشرالميدان السياسي  في ؤسسة الدينيةمال العراق. "اذ اصبحت
كانت اعمدة س ماي  )االئتالف العراقي الموحد(, و  ,سياسي مطبخا سياسيا أنتج أول ائتالف

 بة رجال الدينمطالب وشهدوا في البداية الحظ العراقيونقد لسر الدينية, و ا االئتالفهذا 
إلى توليف حكومة وطنية  كما دعواوكتابة الدستور بأيد عراقية,  المريكي باالنسحاب

الترويج  الىحينها  الدينية جعالمر وكالء اجميع شرت , فمنتخبة عبر صناديق االقترات
هذه السنوات والى طيلة  السلطة بزمام, ما جعله يقبى ات ودعم هذا االئتالفنتخابالل

 الصولي والسياسي في آن دين, ليولد فيما بعد تخادمًا نفعيًا بين زعامات التيومنا هذا
. من جهة ا على إدارة العتبات المقدسةمهمينته حماية التخادم النفعي إلى هذاسعى . واحد

في السلطة ق اخفوعلى السيطرة على السلطة السياسية من جهة ثانية. ادى هذا الى ا
الجماهير  من قبل لنقدلعرضة  يةالمؤسسة الدينجعل مما  "سياسيًا وأمنيًا وخدمياً " السياسية

من  الدينية المحتجة على ذلك الداء, لتشكل وعيًا متمردًا حمألها مسؤولية تمكين الزعامات
 ن:بين ناري مؤسسة الدينيةقع الترعايتها لهم في أول دورتين انتخابيتين, ل بسببالسلطة, 

مؤسسة ده في استقرار السر الدينية التي تسانلأل تها, ومحابامن جهة جماهير الناقدةال
 .(1)الدينية من جهة ثانية"

 :النتاةج
لقاااد كااااان هااادف البحااااث اظهااااار اهمياااة دور الاااادين فااااي المجتمعاااات, لتحقيااااق الساااالطة     

والضااابط االجتمااااعي والمحاااافظ علاااى المجتماااع فاااي كااال االوقاااات واالحاااداث, واناااه مصااادر 

                                                 

 10 - 5انظر: المحور االول ص. 
  م.2020م الى هذا اليوم: اي كتابة هذا البحث عام 2003اي من بعد عام 

 م,2018 -11 -15مقال الكتروني, احمد حميد, الدين والسلطة في العراق, انظر:  1)
www.hafryat.com 
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ئج اا مان صادقها, فكانات النتاالسلطة. ولقد وضعنا فرضيات وحاولنا التحقق علمياا واكاديميا
 كاالتي:

. وان )الساالطة الاادين أصاال الساالطةلقااد اثباات البحااث صاادق الفرضااية الولااى وهااي  -1
, وخاصة فاي المحاور مستمدة من الدين(. وكان هذا على مدار صفحات البحث جله تقريبا

 .12-4االول من البحث ص
كاز البنااء االجتمااعي, النساق الاديني هاو مر  الفرضاية الثانياة صادق كما اثبات البحاث -2

محااور اساسااي تاادور فااي  بانااه اهميااة دور النسااق الاادينيتااأتي , و وبااه تتصاال بقيااة االنساااق
علاى عكاس   حتى وان كانات المؤسساة السياساية علمانياة, فلكه باقي االنساق االجتماعية,

مااا ذكاار )كااارل مااارس( الااذي ربااط النساااق االجتماعيااة كلهااا باالقتصاااد,. انظاار موضااوت 
 فاي هاذا البحاثوالصارات باين المؤسساة الدينياة والمؤسساة السياساية العلمانياة الاديني  النسق
 .15-10ص
يتضااح لنااا والهميااة الاادين ودوره كمااا الحظنااا ذلااك فااي اثبااات الفرضااية االولااى والثانيااة,  -3

, قااوة وتماسااك المؤسسااة الدينيااة مهمااا كاناات االهتاازازات قويااة وكبياارة فااي البناااء االجتماااعي
حاافظ علاى المجتماع, ت, ةمتماساك ةالديني مؤسسةبقى التسسات االجتماعية ؤ المفعند انهيار 
. انظاار: االحااتالل حافظااا للمجتمااع الاادين ضااابط اجتماااعيفيكااون  اومبادئهاا ابمعتقااداته

 االنكلوامريكي للعراق وانهيار السلطة السياسية, والنسق الديني.
تجاأ اليهاا اصاحاب السالطات والن السلطة الدينية هاي اسااس اي سالطة فاي المجتماع يل -4

الساايما الساالطة السياسااية لتكااون لهاام حجااة فااي ساالطتهم, ويسااتغلون الاادين اكباار اسااتغالل 
الساااالطة تسااااتغل الاااادين لتثبياااات ة الرابعااااة. ضااااير فلمصااااالحهم الخاصااااة. وبااااذلك صاااادقت ال

 . انظر: نماذا من ملوك حكموا بأسم الدين.شرعيتها وقوتها
وهاااي بعااادم انهياااار المؤسساااة الدينياااة بانهياااار  الخامساااة: ةوقاااد اتضاااح صااادق الفرضاااي -5

المؤسساااة السياساااية وحااادوث الفوضاااى فاااي المجتماااع, بااال انها)المؤسساااة الدينياااة( هاااي مااان 
المؤسساة الدينياة ال تنهاار عناد يحافظ على المجتماع فاي زمان االزمااتا فتصادق فرضاية 
الفاراد والجماعاات يلجئ ابل  .انهيار السلطة او انهيار انساق البناء االجتماعي الخرى

فتصاادق الفرضااية السادسااة ايضااا. انظاار:  الااى المؤسسااة الدينيااةا للحفاااظ علااى المجتمااع
 .االحتالل االنكلوامريكي للعراق وانهيار السلطة السياسية
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تحويل  ربماو  ,وبعد ان نجحنا علميا في إثبات الفرضيات نكون قد وصلنا الى مبتغانا    
قانون اجتماعي فإذا ما حدثت نفس الظروف في مجتمع  الى نظرية, وربما الى يةالفرض

ما )وانهارت المؤسسات االجتماعية( فسوف تعود السلطة أليا الى الدين)المؤسسة 
 .(1)العلماء يهتمون بالبحث عن القوانين الثابتة نسبيا وراء كل ما هو متغير"ف": الدينية(

اء االجتمووواع مووون العلووووم ثوووالث نمووواخج رةيسوووية للبحوووث العلموووي اسوووتمدها علموووفهنااااك " 
 الطبيعية هي:

 ان العلم يقوم اساسا على التصنيف. -1
 ان العلم يبحث عن القوانين. -2
 .(2)يهتم العلم بإيجاد العالقات العلية وتفسير تتابع الحداث" -3
 

 :الخاتمة
هاانحن نصال الاى خاتماة البحاث والحمادهلل, وقاد تجلاى لناا عادم وجاود دولاة ماع باادايات     

وازديااد االعاداد البشارية, وظهاور مجتمعاات مختلفاة  خالل تالحق االجياال البشر ولكن من
ظهرت المشاكالت الفردياة والجماعياةا ادى ذلاك الاى ظهاور القاوة  وتراكم الخبرات, ومتنوعة

حفاااظ علااى لل السياسااية التااي اصاابحت ساالطة اجتماعيااة ونسااق مهاام فااي البناااء االجتماااعي
ة بمؤسسااتها والتاي اصابحت بسالطتها مان اقاوى , عليه أ سست الدولالمجتمع وضبط سلوكه

تسعى لتحقيق خير االفراد والجماعاات والمجتماع  المؤسسات االجتماعية في المجتمع, التي
ساااعادهم, وتاااوفير كافاااة متطلبااااتهم, ومااان خاااالل سااالطاتها الاااثالث )التشاااريعية, والتنفيذياااة,  وا 

ساتمدت قوتهاا اسااني متاراكم, نوالقضائية( التي لم تأتي اعتباطا بل هي نتااا فكار وتنظايم إ
مان الادين, الاذي بادأ مااع بداياة البشار والمجتمعاات, وكاان لااه دور فعاال فاي ارسااء الساالطة 
السياسية وتكوين الدولة. فاأول نظاام تشاريعي للدولاة نعرفاه بشاكل حقيقاي وبأدلاة علمياة هاو 

وجااودة قبااال )مساالة حمااورابي(, وحماااورابي اسااتمد تشااريعاته مااان الاانظم الدينيااة, فالاااديانات م
نهيار النظام السياسي ال يؤدي بالضرورة الى انهياار المجتماعا وذلاك ن افا ولهذا حمورابي.

                                                 

 .17ص ( د.قيس النوري, مصدر سابق,1
 .36جون ركس, مصدر سابق, ص( 2
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الن الااادين يساااد الفاااراغ الاااذي يحدثاااه انهياااار السااالطة السياساااية, وباساااتطاعته الحفااااظ علاااى 
المجتمع. إذ يوجد في الدين السلطات الثالث, ويتدخل الدين فاي كال مفاصال الحيااة, ومان 

 م بدور مهم في تحقيق السلطة السياسية وضبط المجتمع.ثم يقو 
 

 

 

 

The role of religion in achieving power and social control 
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Abstract 

          Our research deals with the role of religion in achieving 

power, where it came from and how it originated, the role of 

religion in controlling and maintaining society, whether the 

religious system is the center of the social system, whether all other 

social systems, including the political system, are related to and 

derived from religion (by its laws and authority) in some way, and 

whether it is true that religious authority drives society, determines 

its paths and trends, and shapes the features of its culture and social 

identity through its ideological and legislative system, with its 

values, principles and moral and human virtues. Contrary to Karl 

Marx's idea, "society can be seen as a form of interlocking parts in 

which the economy forms all the other parts". 

         All these questions appeared to the researcher after the Anglo-

American occupation of Iraq in 2003, as it resulted in several social 

phenomena dangerous to the life of Iraqi society, the most important 

and most obvious of which is the collapse of the state and its 

affiliated institutions, but the (religious institution) is the only one 

that withstood and maintained the society and its control, and people 

began to turn to it and trust and believe in it until it became the 

authority of society, and played an important role in maintaining the 

society and all things are going on in it in addition to its religious 

role. 
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 The importance of the research came from the fact that it is part of 

the social studies of the social Building Systems and draws the 

attention of specialists to the importance of the religious system and 

its institution in human societies and the connection of the rest of 

the social systems to it, as our research explains this social 

phenomenon that has occurred and occurs constantly in human 

societies, namely 

      The study was also able to prove the hypotheses put forward by 

the researcher, namely: authority derived from religion, which is its 

origin, it was also proved that the religious format is the center of 

social construction, and related to the rest of the formats, religion is 

a social officer that can not be or continue without it, and political 

power. 

       Keywords: societies, institutions, power. 


