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لوؾشش ٌذزي جلمقحلذس مذمه كطذحخ لدلٕذل ذ كُٔذل جلؿذٔذذ ئلذّ عُعذُٕلؿٕح جلذذٔه

ٌَذٓ ضرذشك ، 

ذ ٕذسضحسٔخ مه َؾٍذس ورذش عُعذُٕلُؾٕس، ٔفغشح ٔكحَل أن أَ ذشجدٔغم  ح ح علمٕ   ومُرؾ   ظذحٌشز جلرلمىذس ، حأعحع 

ج ذذذ   ، مه َجقع ٔطغٕذ جلذٔه جلمغٕكٓ كذل مىحقٕذً َؾضتٕحضذً جلطٓ قلرص جلُجقع جلغشذٓ خ ل جلقشَن جألخٕشز

ل. َفذٓ قحلذس ضقٍقذش ؽذحم لّ َجقذع ذحضذص فٕذً جلمغذٕكٕس ةشٔرذسئ، مه جلكٕحز جلفشدٔس َجوطٍح  ذحلكٕحز جلرمُمٕس

جلذٔىٕذذس َجالقطقذذحدٔس َجلغٕحعذذٕس  خطلذذو جلرُجمذذل َجألعذذرحخي ئلذذّ مٔططذذشس عذذطٕو ذذذشَط فذذٓ مقحلطذذً ٌذذز

َخشَؾذذً  ضقٍقذذش جلذذذٔهفذذٓ ، مذذه خذذ ل عذذٕشَسز عذذمٕص لجلطكذذذٔعل، غذذحٌملط جؾطمرذذص جلطذذٓ َجالؾطمحعٕذذس

ٔطرلذ  جألمذش ذطكذُل ؾذزسْ قذُك  .مه جلكٕحز جلرمُمٕس ذرذ أن خغش مرشكس محسٔس أمذح  جلرلمىذس حمٍضَم  

َجلطشجضرٕذذس ، لؿمحعذذسلفذذشد لجضررٕذذس َ، َجألخذذ س جلُجقذذذز، قرٕذذل جلذذذٔه جلُجقذذذ جلمفذذحٌٕم َجلقذذٕم جلطقلٕذٔذذس مذذه

 َجلذٔمقشجهٕذذس، َجلكشٔذذس، َجلمغذذحَجز، ... َمذذه غذذم أخلذذّ جلميذذحن لقذذٕم َمفذذحٌٕم ؾذٔذذذز كحلفشدجوٕذذسؾذذمُلٕسجل

  .جلرلمحوٕس ذس جألعظ جلطٓ ضشضيض علٍٕحجلطٓ ضرذ ذمػح مه جلمفحٌٕم َجلقٕم َةٕشٌح، جللٕرشجلٕس

 

. كذحوُج مغذٕكٕٕه مطؾذذدٔه َئن ذذذسؾحش جح ؽذذٔذ  ضذذٔى   ٕهأَسَذح مح قرذل جلقذىحعٕس مطذذٔى عيحن كحن

ذحألعذذحط. لقذذذ عشفذذُج جلقذذ ز جلشذحوٕذذس  سمغذذٕكٕ عذعذذحشليذذه مررمٍذذم فٍمذذُج جلرذذحلم مذذه خذذ ل ، مطفحَضذذس

(Lord’s Prayer( َف ز جلغ   علّ مذشٔم )Hail Mary َجعذططحعُج سعذم ع )كمذح ، مذس جلقذلٕد

َجألعمذذحل جلغذذررس جلمغذذطؿلرس  عشفذذُج جلُفذذحٔح جلرؾذذش َجلفنذذحتل جألسذذذع جألعحعذذٕس َجلخطحٔذذح جلغذذرع جلمٍليذذس

ُن، ع َز علّ رلكَدفرُج مشجترٍم ئلّ جليىٕغس. ، للشقمس ذذَن َٔغذمد َد َٔ كذحوُج ٔعرمد فذٓ  نذفىُٔعذَ ُنؾذض

 علّ جإلوؿٕلقغم حلَذميحوس جليطحخ جلمقذط فٕمح ٔطرل  ذذحلؿكٕم ذمح فًٕ جليفحٔس آمىُج لقذ  .َذؿُجسٌح جليىٕغس

فذٓ  حوقذٕر  ج خلفذُج لليىٕغذس َقطذّ جلذزٔه كذحوُج أؽذذ فقذش  َضفذحدَج جلطؿذذٔو. ، آلٕذس فرحلذس للشقحذذس ؾحعلٕه مىً

َكحوص ، قذجعحش مح ذرذ جلُفحز وٕحذس عىٍم يٍىس لقح  ض َزلل مرحلغ هحتلسَأَفّ مه كحوُج أةىّ ذ، َفحٔحٌم

جلكٕذحز جألخذشِ.  أَ فذٓجلكٕذحز ٌذزي فذٓ  عذُج ، علٍٕم أن ٔطذجسكُج أمذح    خطحٔذحٌم أن  ذ ٍم علّ علمةحلرٕط
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ٍم لذم ٔغذطٍذفُج جلرلمحوٕذس ذقذذس مذح جعذطٍذفُج فذاو  ، يفذشسؾحل جلذٔه فٓ جلرقُس جلُعطّ مذه جل ؾيَّقٕه ض

 Bruce) جعذطغ لٕسعذكشٔس جلخشجفذحش جلغذحذقس علذّ جلمغذٕكٕس أَ جعذطرمحل جلؾذرحتش جليىغذٕس ذطشٔقذس  ذقح 

2002: 45– 59). 

جهذ    رجل حققٕقٕ  ذ حفقحس ذرنٍم لمإمى  ، أوحعٍح جوقغمقطّ ، ص جلمؿطمرحش فىحعٕسأفرك ئن محَ

رجش ُٔ  جلطشٔ  أمح  غقحفس عمُمٕس  ٌٕمهَأخلّ جلمىرُس جلذٔىٓ للرحلم جلزْ ، جسضذ آخشَن فٓ قٕه، َجعع

ذ أفرف جلذٔه مىفقذ   ، جلطحعع عؾش جلقشنذكلُل مىطقو علمحوٕس مطىحمٕس. َ ح عذه جلكٕذحز جلُٕمٕذس ئلذّ ضمحم 

مذه  ٌذزج طً قلل ضشجؾع جلذعمَمه وحقٕ، (Crockett 1998: 131)دجعمًٕ  ىح ذطىح قحدسٔه علّ عذ  قذ أو  

ضقذُٔم ٕذس مذه جالؾطمحع جلذسجعذحش جعذطكذجظ ميىىذحٕس َجالؾطمحعٕذس للمإعغذحش جلذٔىٕذس. لقذذ عذجلقُز جلغٕح

غُج  جعطرشوذح جالوطمذح  ئلذّ ف .(Field 2001؛ فٕلذ Gill et al 1998ؾٕل َآخشَن. ) ذٔىٓجالعطقحد جل

جلررُسطقُط جلمطرلقس ذ جلذٔىٕس ؾرحتشأَ جل، أَ جلطشدد علٍٕح، جليىٕغس
1
ىح وؿذ فاو  ، أَ مإؽشجش جالعطقحد، 

 .(Bruce 2002)فٓ كل جلمإؽشجش جلذٔىٕس  جح كرٕش  ؾر  ضشج ؽٍذش جلرحلم جلقىحعٓ مىحه كل  أن  

ذذ أن وذذذسأ أن   ٌمٕذذس ذميذذحنمذذه جأل ح علذذّ َؾذذً ح َؽذذمُلٕ   ضقٍقذذش جليىذذحتظ فذذٓ أَسَذذذح كذذحن عحم  

كذحن ٌىذحأ ضضجٔذذ هفٕذو فذٓ ، جليطلس جلؾذُٕعٕس جلغذحذقس فٓج أقل ضطُس  طٓ كحوص جلطقشٔد. َفٓ جلرلذجن جل

ح أقذل مذه ضذذٔه ضذذٔى   جَظٍذشجلؾرحخ أ فان  ، ليه قطّ ذُؾُد ٌزج جألمش. 1990َعح  جلُال  لليىٕغس مىز 

ح جلطذذذٔه َمنذذس ققذذٕشز. َئرج َمذذرىح ؾحور ذذ مؿذذشد ئلذذّ قذذذ كرٕذذش أن ٔيذذُن ٌذذزج َمذذه جلمذذشؾف، آذذذحتٍم

 جلمغذٕكٕس جلرشٔطحوٕذس كذل قغذم مذه أقغذح  فذان  ، جلمشضفع للمٍحؾشٔه مه ئفشٔقٕح َآعذٕح َجلؾذشس جألَعذو

فذحلطشدد جألعذرُعٓ جلمىذطرم : عؾذش ج علّ جألقذل مىذز مىطقذو جلقذشن جلطحعذعج مطشد  ؾشخ ضقٍقش   حضقشٔر  

فذذٓ جلمثذذس. ٔػرذذص جعذذطرمحل  7 قذذُجلٓ فذذٓ جلمثذذس مذذه جلغذذيحن ئلذذّ 50علذذّ جليىٕغذذس ضٍذذحَِ مذذه قشجذذذس 

لذٔفٕذذذ  2003 -2002ج َجلذُجسدز فذذٓ جلمغذذف جالؾطمذحعٓ جألَسَذذذٓ ؾذذذ    ٕذذشزيػمؿمُعذس مذذه جلرٕحوذحش جل

 حذلذذجو   فذان  ، غٕحعذٕس جلمخطلفذس للغحٔذسً َعلّ جلشةم مذه ضُجسٔخٍذح جلأو   David Voas  (2009)فُجط 

عذه مغذحسجش مطؾذحذٍس  ضيؾذو، (أوذَوٕغذٕح)ٌَُلىذذج جلؾذشقٕس  مػل ٌُلىذج َجلرشضغحل َعذلُفٕىٕح مخطلفس

ً مح ئن ذذذأ قطذّ ضؾذحذٍص ةٕش أو  ، جلطذٔه. ٔخطلو جلمُعذ جلزْ عىذي ذذأ جلطقٍقش للغحٔس ذخقُؿ ضقٍقش

ؾذذ فذٓ ُأعرحخ جلطقٍقش لٕظ علٍٕح أن ض أن  ً ٔخرشوح هحلمح أو   رش. ٌزج مٍمجلمغحسجش علّ وكُ الفص للى

غشْ مه جلم ًفاو  ، ٍم ٔغططٕرُن مرحلؿس جلمؾيلسفٓ أو   ً ٔمىكٍم أم   َذمح أو  وقحتـ مكلٕس مخقُفس. 

أَ ، ؽذرحتشٌم أَ فذٓ، س مرٕىذس فذٓ مىرذُمطٍم جلرقذٔذسخحفذٕ ٔفطشمُج أن   أنأوحط جليىٕغس ئلّ ذحلىغرس 

                                                           
1
ج مه جلرحتلس جلمغٕكٕس.   مػل هقظ جلطرمٕذ جلزْ ٔؿرل جلطفل فشد 
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 كذٓ ٔفطشمذذُج أن   علمذذح  جالؾطمذح  رسٔرذسطليم فذ، فذذٓ جضغذح  جلرلمىذس كذذُن جوطؾذحسَس. خحهثذ ذىذحتٍم فذٓ

ْ   فٕمح ٔفُس ٔيمه جلغرد  .َٔطؿحَصي، ضررٕش دٔىٓ مرٕه وقحتـ أ

عذذد كرٕذش مذه جلذجسعذٕه جلذزٔه  قذح  ذذً أمذش قرُضذًَمىضلطذً َ ضفغٕش جلطشجؾع فٓ قُز جلذٔه ئن  

 5.1ٔمػذل جلؾذيل . (secularization paradigm) لذشجدٔغم جلرلمىسل ًوغططٕع ضمػٕل عملٍم علّ أو  

َعذذُي ٔخذذحلو ذرذذل جلذجسعذذٕه جلمذذزكُسٔه عىحفذذش ، طىُعذذسمذذه مقذذحدس م (synthesisح )ضشكٕر ذذ

 ٌزي جلطنحسذحش.ذكع جإلٔؿحص ٔمىرىح مه جالعطفحمس فٓ  ةٕش أن  ، جلطشكٕد جلرح 

Monotheism1

جلرمٕقذس للرلمىذس فٓ سعم جلخلفٕس  ذحدتٕه Weber, Berger (1969) فٕرش َذشةش وكزَ قزَ

جلغذشخ. فحلرذحلم  (rationality) عق وٕذسعذحٌم فذٓ  جلٍُٕدٔذس َجلمغذٕكٕس ضُقٕذذ ذم قرس كٕذو أن  

فذذٓ ورذذح  كغذذمُلُؾٓ ؽذذمل جليذذُن  جوذذةمصعذذُجلم ، جلمقذشْ َجلرذذحلم جلُٕوذذحوٓ َجلرذذحلم جلشَمذذحوٓ

كذذحن جإللذذً ، وغذذحوٓ َةٕذذش جإلوغذذحوٓ. َعلذذّ جلريذذظ مذذه رلذذكذذذٕه جإل قحعذذمذشمطذذً مذذه دَن فقذذل 

ليذه ٔميذه فٕمذح ذذٕه خلذ  جلرذحلم َوٍحٔطذً أن ، فٍذُ عذٕىٍٓ جلرذحلم جلذزْ خلقذً، حجلٍُٕدْ جلُجقذ وحتٕ ذ

ج عذه س َكذحن ذرٕذذ  ن. لقذ َمع أَجمش أخ قٕس مطؿحوغححفح لً ذىٕطً َمىطقً جلخشِ ذحعطرحسي عحلم  ٔع 

ٕع سؽذذُضً أَ ىذذح ال وغذذططليى  ، َوذذزعه لٍذذح ؽذذشجترًوغذذططٕع أن ورذذشي  مطىذذحَل جلط عذذد جلغذذكشْ.

مذه لرذُط جألعذطُسز ذجليغذمُط ظ لذر  ض قطذّ، جلمغٕكٕس ضطُسش جليىٕغس ئن محضملقً أَ خذجعً. َ

قُمذص جلفيذشز جلطذٓ َٕه. ؽذرً جلمذإلٍ جلم تيس َجلقذٔغٕهمه خ ل  (re-mythologized)ؾذٔذ 

جلىذضَ  وكذُ ضىرذٕم جلغذلُأ  ل جلؾرحتش َجالعطذشجي َجليفذحسز ه خ  م فًٓ ٔميه جلطأغٕش ضضعم أو  

ذمؿذشد مذح وذض  جإلفذ ـ  جوقلد ٌزج جالضؿحي ئلّ جلريظ، ذُجعطس وحمُط أخ قٓ مُقذ. َمع رلك

ج جلطذذأغٕش مغذطررذ  ، عذه جلرذذحلم مذشز أخذذشِ( demythologized)جلرشَضغذطىطٓ جلطذحذع جألعذذطُسْ 

 .سجألخ قٕ رقلىسج عٕشَسز جلرٕذ  َمغط، جلطقُعٓ َجلؾرحتشْ علّ  

ذذذ ضقذذذرف مىفقذذذلس مذذذه أنألخذذذ س أمذذذش ميذذذه جح ؽذذذيلٕ    ح ٔشمذذذٓ  ؾرذذذل مذذذ ئن   عذذذه  حضمحم 

ضٍح ذذل لذزج رذعط  ٔميذه للىذُجمٕظ أن ضع (. supernatural) طرٕرسعلّ جل طرحلّح ٔمجلمرطقذجش جلمطرلقس ذ

 (rationalizingرقٕلذذذٓ )طجلىذذذضَ  جل أَؾذذذذ، ٔميذذذه أن ضغذذذطذعٓ ضرشٔذذذشجش ذذٔلذذذس. َذٍذذذزج جلمرىذذذّ

 للمغٕكٕس فنح  للرذجتل جلرلمحوٕس.
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 جلطُقٕذ     

( 1) 

 ( جإلف ـ جلرشَضغطىطٓ )ط 

      

      

 (2 ) رق وٕسجل  (1جألخ س جلرشَضغطىطٕس )ئ   (1جلفشدجوٕس )ش د

      

جلمٕذذل ئلذذّ جالوقغذذح  

 (2)ش د

 جلشأعمحلٕــــس جلقىحعٕس  

 (2)ئ

 

      

 (3 جلرلم ) (3ُ جالقطقحدْ )ئجلىم  

      

 جلطمحٔض جالؾطمحعٓ  

 (1) 

 جلطمحٔض جلرىُْٕ

 (2) 

 جلطيىلُؾٕح

( 4) 

      

      

جلذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذُعٓ      

 جلطيىُلُؾٓ

 (1)أ   

 جالوقغح  

 (3)ش د

 (egalitarianismجلمغحَجضٕس  (3جلطىُ  جلػقحفٓ َجالؾطمحعٓ ) 

) 

 (4) 

     

ؾمرٕذذذذذذذذس جلرمذذذذذذذذل 

كذذذذذُ جلططذذذذُعٓ َم

 (6جألمٕس ) 

 جلطىُ  جلذٔىٓ

  (4) 

جلذٔمقشجهٕذذذس جللٕرشجلٕذذذس َجلذذذذَل 

 (1جلرلمحوٕس )ط

 

     

     

 جعطذجل جليىحتظ/جلطُجتو 

 (5)ش د 

   

     

  (5جلطقغٕم َجلخُفقس )  (2جلىغرٕس )أ    

 ذشجدٔغم جلرلمىس 5.1جلؾيل 

 .مرشفٓجلعلُخ جألغٕحعس؛ أ   = جلمؿطمع؛ ط = جل  =  ؛جالقطقحد؛ ئ = ضىرٕم دٔىٓد =  ش ؛رق وٕسجل=   : مفتاح
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1

سأط  للرمذل َضذشجكم ؾذٔذذز جضؿحٌذحشمذه دَن ققذذ  أقذذظجإلف ـ جلذٔىٓ  ٔضعم فٕرش أن  

، جإلفذذ ـ زٔه عذذرقُجقذذ أظٍذذش جلذذف .(Weber 1976فٕرذش  ؛Marshall 1980)محسؽذذحل  جلمذحل

أوفغذٍم عذه  عرذش عذضلذحلشعحٔذس ففح  أسَجقٍذم  مطرٍذٔه: لحأخشَٔ   ج ه مىٍم لصٌذ  ٕلمطذٔىخحفس ج

ْ   أن   Lutherجلقذُجمع. أكذذ لذذُغش جلرذحلم فذٓ جألدٔذذشز َ  ٔرذذذ، ذؿذذ ٔؿذذشْ ئوؿذحصي، ؽذشعٓعمذل  أ

جلىذحط مذه  ؾذشد جلمقذلكُن، العطذشجي َجليفذحسز َجلغفذشجنعلّ ج ٍمجعطشجمُجعطس هلل. َذ جضمؿٕذ  

 مذذه ُج جلؿٍذذذ جلغذذحعٓ ئلذذّ عذذٕؼ قٕذذحز مغذذٕكٕس َؾرلذذُجسعذذخ ح. ٌَيذذزجفشفذذس مكذذُ روذذُذٍم دَسٔ  ذذ

، أخذشِ؛ َمذه غذم مىكذُج جلرمذل جلقغذو جألَفذش. َمذع ضغٕذشجش جألكػذش أٌمٕذس ٓ ض فٓ جإلةُج  جلؾ

ذمٕرذش؛ ٌَذُ ضُؾذً لنذرو ملطذض  للذىفظ ل كمذح قذحل فٌزي جلذذوٕح فٓ كحوص جلىطٕؿس لصٌذ ح ىحعذد ضمحم 

جلرلذذجن جألَلذّ جلطذٓ  ( جلكقٕقذس جلطذٓ ضفٕذذ أن  3ئ) ( ئلذ2ّئ) مذه ٔمػل جلشجذو. عق وٕسىؾأز سأعمحلٕس ل

ٔنذرو ، َكمذح عذىشِ جلرلذذجن جلمىحفغذس لٍذح. مطقذمذس علذّجلشأعمحلٕس جلقىحعٕس جصدٌذشش  جعطمذش

 ٌحس وفغً جاللطضجمحش جلذٔىٕس.دجالص

Structural differentiation2

لقذذذذ ضفييذذذص جلكٕذذذحز : ح(ح )أَ َظٕفٕ  ذذذج ذىُٕٔ  ذذذضمذذذحٔض   (modernization) ٔغذذذطلض  جلطكذذذذٔع

وذص كح كذذدزَظحتو م َأأعمحل ش مإعغحش َأدَجس مطخققس إلدجسز جالؾطمحعٕس ذمؿشد مح ظٍش

رجش  رحتلذسكحوذص جل. Parsons 1964))ذحسعذُوض (ز)عغذس َجقذذإفٓ جلغحذ  مىذمؿس فٓ دَس أَ م

لطذذٓ عرشٌذذح ٔرذذحد ئوطذذحؼ جلمؿطمذذع. َمذذع كحوذذص جلمإعغذذس ج عذذه رلذذك َفنذذ   ، إلوطذذحؼٔذذُ  َقذذذز ل

ذ أفرف جلىؾحه جالقطقحدْ مىفق   ، جلطقىٕع ذَعذه جلمىذضل.  حضمحم  ح علذّ وكذُ ح مرشَف ذأفذرف أٔن 

فذٓ جلرمذل أن  ذىذح ((. ٔفطشك2( خ ) 2  ُٔؾذ سجذو ٔقل ) ًٔرىٓ ٌزج أو  ) مطضجٔذ ذقٕمً جلخحفس

ذذذذ ذىذذذذح كمذذذذح ٔفطذذذذشك، َعملٕذذذذٕه عق وٕذذذذٕهويذذذذُن فرذذذذحلٕه َ  رَْ وذذذذضَ  كذذذذُوٓأن ويذذذذُن ح أٔن 

(universalistic) :جلمغذألس جلطذٓ ئلذّ  فقذو فذحسفٕه جوطرحٌىذح، كٓ ورحمل جلضذىح  ذحلطشٔقذس وفغذٍح

 ح.َعحهفٕ    ح َمطغحٌ   ضررٕشٔ    جلمؿحل جلخقُفٓ مؿحال   ذ  عع ، قُلٍح مذجس جألمش. َفٓ جلمقحذل

ز و جؾطمحعٕذس كػٕذشلذّ وكذُ مرحؽذش َظذحتع جلطخقـ جلمطىذحمٓ (secularized) لقذ علمه

َجلشعحٔذذس جلقذذكٕس َجلشعحٔذذس جالؾطمحعٕذذس  رلذذٕمجلطمذذه قرٕذذل : ضكذذص ٌٕمىذذس جليىٕغذذسٔذذُ  كحوذذص رجش 

ذقٕذذص ذمػحذذذس  حتظجليىذذ أن  ح َئمذذ، أمىذذص مرحؽذذشز ٌذذزي جلخذذذمحشجلذَلذذس  َجلشقحذذذس جالؾطمحعٕذذس. فامذذح أن  
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مرذذحٕٔش َقذذٕم ل حَفق ذذذ ٔذذذجس علذذّ وكذذُ مطضجٔذذجلرمذذل  قذذحسف، جلقىذذحز جلطذذٓ ضذذطم عرشٌذذح ٌذذزي جلخذذذمحش

 علمحوٕس.

Social differentiation1

ٌذُ  ؿذحال  وفغذً للىذحط. فقذذ خلذ  جلىمذُ جالقطقذحدْ م مذشمح ئن ضفيك جلمؿطمع قطّ قذظ جأل

ىذضَ  ص ذجقطشوذ حٍذج ألو  ورذش  ، جلطرقٕذس ض فذَٓلُمرٕس فٓ جلكٕحز أدش ئلذّ ، للرمل جألكرش مه وُعً

ح ئلذّ ؾىر ذغحدز َجلخذ  عحػ جل، قطحعٕسفٓ جلمؿطمرحش جإل .(egalitarianismجلمغحَجز )وكُ  مطىح 

عذُي  جلطرقذحش جلذذوٕح جلىذر   لذم ٔيذه لذذٍٔم أْ ضخذُي مذه أن   ح ألن  مميى ذ ؾىد. كحن ٌزج جلطؿذحَس

ز مشَوس َجلذفح  عذه جل مغذحَج جالؾطمحعٓ أكػش فحس جلرىح َذٕىمح  .لحج لضفُس ميحوطٍأفيحس   ضيطغد

 ٓ ميذذحنرٌذذزج جألمذش ذُمذذع جلفنذح  جلذذُجققذذحدسَن علذّ فرذذل قذذح  مذذه ٌذم ، س أكػذذش فذرُذسٕذغجُسجل

 .جلغحذ  فٓ جلزْ كحن فرحال   جلطرحعذ جالؾطمحعٓ

يذذُن جلرىذذح  أن ٔمرقُلٕذذس عذذحلم أخ قذذٓ َجقذذذ ٔيذذُن فٕذذً ليذذل جلىذذحط قٕذذض ضرطمذذذ علذذّ  ئن  

ضفييذص ، ذٔذذز َجلكشكٕذس جالؾطمحعٕذس جلمطىحمٕذس. مذع جألدَجس جالؾطمحعٕذس جلؿجمغطقش    جالؾطمحعٓ ذىح   

ح ئن أفذذركص . َمذذجلطرٕرذذس جلمطرذذحلٓ علذذَّللىرذذح  جألخ قذذٓ  (communal) جلمفذذحٌٕم جلؿمحعٕذذس

ذ أكػش مٕضزجلطرقحش جالؾطمحعٕس م ح للخذ ؿ ضىحعذد جٌطمحمحضٍذح علذّ وكذُ أفنذل. قطّ خلقذص ورم 

ليٍىذس َجلشعٕذس جلٍذش  جالؾطمذحعٓ جلميذُن مذه جلرحذذح َجلقغحَعذس َج يذُنلقذ عيظ جلٍش  جألكرش جلم

مذذه جلملذذك َجلىذذر   َجألعٕذذحن َجلف قذذٕه. فنذذل جلمضجسعذذُن جلقذذغحس جلمغذذطقلُن َهرقذذس جلطؿذذحس 

جلطُجتذذو جلرشَضغذذطحوطٕس كحلمؾذذٕخٕٕهضلذذك مذذه ٌىذذح جوؿذذزجذٍم ئلذذّ ، جلىحؽذذثس دٔحوذذس أكػذذش دٔمقشجهٕذذس
2
 

(Presbyterians) َجلمرمذجوٕٕه

 (Baptists)   ؾمرٕس جألفذقح  جلذٔىٕسَأضرح


 (Quakers.) 

لطغٕذشجش جؾطمحعٕذس َجقطقذحدٔس  جلذذٔهحعطؿحذس ضطرل  ذمغألس  مؿشد ذرغحهس لم ٔيه جلطكذٔع

 (. َليذٓ أفغذش ٌذزج3جلطىذُ  جالؾطمذحعٓ َجلػقذحفٓ )  فذٓكحن للذذٔه وفغذً ضذأغٕش كرٕذش ذل َعٕحعٕس. 

                                                           
2
َسي ئلذّ جليىذحتظ جليحلفٕىٕذس َضرُد ؾز، لجلمؾٕخٕس ورح  كىغٓ ذشَضغطحوطٓ دٔمقشجهٓ أٌم مح ٔمٕضي أوً  ٔذجس مه خ ل مؿحلظ ضمػٕلٕس ضطيُن مه ؽُٕ 

 َقذ ظٍش فٓ جلقشن جلغحدط عؾش. جورش، جلرشٔطحوٕس

Encyclopædia Britannica
 
of world religion. © 2006 BY ENCYCLOPÆDIA BRITANNICA, INC.  883ؿ  


ََجقذذ مذه أٌذم ممٕضجضٍذح ئٔمحوٍذح ذذأن  ، ذع عؾذشَقذ ظٍشش فٓ ذشٔطحوٕح فٓ جلقشن جلغح، مؿمُعس جليىحتظ ضإمه ذحلمرطقذجش جألعحعٕس للرشَضغطحوطٕس 

 111ؿ ، جلطرمٕذ ٔؿد أن ٔقطقش علّ جلمإمىٕه جلرحلغٕه جلزٔه آمىُج عه جقطىح  ضح . جلمشؾع وفغً


ؿ  ،ٌَٓ ضطمٕض ذذفحعٍح عه جلغ   َسفنٍح للطقُط جلرحٌشٔس. جلمشؾذع وفغذً، ؾمرٕس أعغٍح ؾُسؼ فُكظ فٓ ذشٔطحوٕح فٓ جلقشن جلغحذع عؾش 

897 
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،  ـ َظٍذُس جلفشدجوٕذس مذه ؾٍذسجإلفذئلذّ جلذشجذو ذذٕه ، ٔؿد أن أسؾع مشقلس ئلذّ جلذُسج  جألمش

 مه ؾٍس غحوٕس. (schism) سؾقحقٕوجال سعضىَجل

Individualism1

لمىطذذ   إلفذذ ـ عىذذذمح كطذذد أن  محسعذذً ج كرٕذذش ضذذأغٕشئلذذّ َؾذذُد  Martinمذذحسضه  جوطرذذً

َجقرذذٓ  جلمرذذذأ جالخطٕذذحسْ ئلذذّ دسؾذذس ضؿرلذذً فذذٓ وٍحٔذذس جلمطذذحي ةٕذذش جلرشَضغذذطحوطٕس ٔإٔذذذ ذؿذذ  

. َذغٕذذس طفيذذكلجعذذطرذجدٌح لج فذذٓ ح كرٕذذش  ضخطلذذو جلذذىرم جلرقذٔذذس جخط ف ذذ(. 9 (1978: حلعُعذذُٕلُؾٕ   

ضغذمف أخذشِ ذطذشس مطرذذدز للخذ ؿ.  فذٓ قذٕه، ضذجفع ذرل جألدٔحن عه ققٕقذس َجقذذز، جلطرغٕو

لرحذذح. ئلذّ ذطذشط غذم ؾذشِ ضػرٕطٍذح فذٓ ميطذد ج جوطقلذصعذلطس جلمغذٕف  ضضعم جليىٕغس جليحغُلٕيٕس أن  

ذذح ذعٓضذذَ َجلكذذ  فذذٓ جلرذذص فذذٓ جلخ فذذحش ، ئلذذّ جلخذذ ؿ غذذرٕلجإلؽذذشجي علذذّ جل جلكذذ  فذذٓ أٔن 

جليىٕغذذس عذذطرقّ فذذٓ مذذأمه مذذه  فذذان  ، ذذذحلقرُل ٌذذزي جلمذذضجعم قرٕذذصمذذح . َئرج جلمطرلقذذس ذمؾذذٕثس  

 فذذان  ، سَمذذح َجوكشفذذص عذذه حمذذح ضرطقذذذي ذحعطرذذحسأ مغذذٕكٕ   فذذمٕم ئلذذّ  رٌرذذص ارجح. فذذوغذذرٕ    ؾذذقحسجالو

مذح  ٌيذزجَمه قرٕذل جلػذُسز جلفشوغذٕس. ، ضقطشن ذحمطشجذحش ؽذٔذزَ عغٕشز جوكشجفحش مه ٌزج جلىُ 

كذذحن لذذذِ  لذذزلك: دٔىذذٓ َعلمذذحوٓ: ئلذذّ ضٕذذحسٔهقطذذّ جوقغذذمص يحغُلٕيٕذذس جلرلذذذجن جل ئن هذذحل جلطكذذذٔع

 ئٔطحلٕح َئعرحوٕح َفشوغح فٓ جلقشن جلرؾشٔه ضقحلٕذ كحغُلٕيٕس مكحفرس َأقضجخ ؽُٕعٕس قُٔس.

طغذذذذُٔس ٍذذذح سفنذذذذص جٖلٕذذذذحش جلمإعغذذذذحضٕس لألو  ، كحوذذذص جلرشَضغذذذذطحوطٕس عشمذذذذس ل وؾذذذذقحس

 ضذذعُ ئلذّمؾذٕثس    أن   جعلذّ قذذ عذُج  أن ٔذذسأ ؾٕذذ   ؽذخـ ذطأكٕذ ٌزج ٔميذه ليذلَ. جلخ فحش

 ؾذقحسيذرف جالوضحلطقُِ أن ذذ جإلعؿذحخ جلذطرلم أَ مشجعذحزأَ جلرذحدز أَ  رذشي. سذمذح ٔميذه للؾقحسجالو

ذل َؾٍذحش ورذش  ال ؽحترس ضؾُذٍح كقىسمكذظ جإلف ـ كىٕغس َجقذز . لم ٔع غططٕع مىرًضح ال ليىٍ

 َمىرمحش مطىحفغس.

هذذُسش جلفشدجوٕذذس ذحلطذذذسٔؽ دٔىحمٕذذس فقذذذ . (1د ش) مذذهٔميىىذذح أن ونذذٕو فذذٕغس علمحوٕذذس 

ٍذح مُمذُعس ٌىذحأ للطؾذذٔذ . ئو  (4ذُفذفٍح )  ؿذذَلفذٓ جل ُجسدزجلذ جلمغذحَجز مٕل ئلذّجل ٌٓمغطقلس 

فقذو ( ٔميذه أن ٔططذُسج 3ح ) ح َغٕق ذجلفشدجوٕس ََجقع جلطىُ  جالؾطمحعٓ جلمشضرو ذٍح جسضرحه ذ لّ أن  ع

 (.3( َجلىمُ جالقطقحدْ )ئ2)  رىُْٕجلطمحٔض جل فشٌحعر  أن ٌََزي جلرشَي ، فٓ ظشَي مُجضٕس

 جلطقذذىٕع رلذذك أن   لطكذذذٔع َعذذذ  جلمغذذحَجز علذذّ مفحسقذذس.ج ذذذٕه ٔىطذذُْ جلذذشجذو جلذذزْ ٔقذذل

ذح أكرذش َج جؾطمحعٕ   ضرحعذ   صأفش  لذم ٔيُوذُج هجلمقذلكٕ فذكٕف أن  (. 4)  ح وكذُ جلمغذحَجزؾذزسٔ    حوضَع 
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فررذش ج فذٓ جألٌمٕذس جلىغذرٕس للؿمحعذس َجلفذشد. ج كرٕذش  ليىٍم عذررُج مذه دَن ققذذ ضغٕذش  ، دٔمقشجهٕٕه

 جلذذٔىٓ عذطكقحسَجعذطررحد ئميحوٕذس جوطقذحل جال( priesthood)لُمذع جلخذحؿ لليٍىُضٕذس ٌم لجعطررحد

ج فذذٓ أعذذحدَج جلطأكٕذذذ علذذّ مذذح كذذحن منذذمش  ، (مذذػ    أسَجـ جلمذذُضّ ألؾذذل)ذُجعذذطس ضذذ َز جلقذجعذذحش 

ذذٌَذذُ أو  : جلمغذذٕكٕس جلمريذذشز  ضلذذك . ضيمذذهورذذش  ن فذذٓ مطغذذحََ، مؿطمرذذٕهفذذشجدِ ال ، حىذذح ؾمٕر 

جؾذد ئلذّ ليه جلفيذشز ال ٔميذه أن ضرقذّ مىكقذشز فذٓ جلُ، فٓ خطٕثطىح َمغإَلٕحضىح أف   جلمغحَجز 

 .ح مطغحَٔس  أؾل ةٕش مغمّ. فحلُجؾرحش جلمطغحَٔس أفركص فٓ وٍحٔس جلمطحي ققُق  

، Gellner) 1991 ,1983 )ؾٕلىذشجالقطقذحد  مغذصجلطغٕذشجش جلطذٓ  ذفنذلح كحن ٌزج مميى  

 طىقذل جلمٍىذٓجلعذٍُلس ؾلرذص كمذح ، مضٔذذ مذه جلطغٕٕذشضُقذع جلؾلرص جلطىمٕس جالقطقحدٔس جلطغٕٕذش َ فقذ

(occupational mobility)

ذَمح ئن أفرف ؽحتر   .حأٔن    ، ىُج أوفغذٍمح أكػذش لذذِ جلىذحط أن ٔكغ 

، رلّ جلذشةم مذه مذ لس أؾذشيف. ذقُسز أفنل أن ٔفيشَج فٓ أوفغٍم حأٔن   لذٍٔمح ؽحتر  قطّ أفرف 

ج فقذو دجخذل ضشجضرٕذس ؽذحملس َؽذيل رلذك ج َجقذذ  ح. ضذُلّ جلقذه دَس  جلرحمل جلقىحعٓ وفغً قى  ذلم ٔرطرش 

أن  1800عذح  ( Cornwall)رحمل مىؿمٓ فذٓ كُسوذَُل ح لمميى  كحن ، ذحلمقحذل قٕحضً كلٍح. جلذَس

أن ٔغٕذذش ليذذه ٔميىذذً فذذٓ َقذذص مطذذأخش مذذه جلمغذذح  َٔذذُ  جألقذذذ ، د أغىذذح  جلرمذذلحمذذطٍطرذذشك ل ٔ

ذٔل مذه ٌذزج جلىذُ  ظ ضرذ. ٔكذذ  ؾذحي فحقد سؾ   أْ : حح مرمذجوٕ   لٕقرف َجعر   َجلؾخقٕس جلم ذظ

فذحس مذه جلمميذه ذحلىغذرس ، حَمذُق   أكػذش أمُسٔسذٕىمح أفرف جلُمع جالؾطمحعٓ مح. عم  ج قحضغٕٕش  

ٌَذزج مذح ؾرذل مذه جلمميذه  .لىحط أن ٔؾغلُج مُجقذع مخطلفذس فذٓ جلطغلغذ ش جلٍشمٕذس جلمخطلفذسئلّ ج

جألدَجس مح ضضجل مطشجضرذس َضخذُل دسؾذحش  جلطمٕٕض ذٕه جلذَس َجلؾخـ جلزْ ٔلررً. مه جلمشؾف أن  

ذمرىذّ مذه جلمرذحوٓ  جعطرذحسٌم جلىذحط خلذو جألدَجس ٔميذه ةٕذش أن  ، مذه جلغذلطس أَ جلميحوذسمخطلفس 

 مطغحَٔه.

Societalization

علذذّ جلطشٔقذذس جلطذذٓ عرشٌذذح لضىذذطرم  Wilson أهلقذذً َلغذذُن مقذذطلف قٕذذذ جلمؿطمرذذٓطُجل

)فٕيذُن رذٓ مؿطمقذرٕذ جللجذذل علذّ  لٕظ علذّ جلقذرٕذ جلمكلذٓ، علّ وكُ مطضجٔذ جلكٕحز َضطؾحذك

جلطمذحٔض  ئرج كذحنَ. (154: 1982)ال علّ وكُ جعطػىحتٓ دَلس َهىٕس(ل ، َجمفجلمؿطمع علّ وكُ 

 فذذذان  ، جألعذذذفله مذذذه ٕعذذذحش جلقذذذغٕشز آضٕطذذذحمه للؿٕمذذذشذط (1د ش( َجلفشدجوٕذذذس )1جالؾطمذذذحعٓ ) 

يحملذذس ذحلطذذذسٔؽ جلمطَعذذحش جلمطمحعذذيس حم. لقذذذ فقذذذش جلؿجألعلذذّمذذه آش ٌؿذذُ   جلمؿطمرذذٓ طُقٕذذذجل

                                                           

 ضلرٕس جقطٕحؾحش جلرمل.  أَ مه أؾل، ٔرىٓ ٌزج جلمفٍُ  جوطقحل جلٕذ جلرحملس ذمشَوس عرش مٕحدٔه جلرمل ذكػ ح عه فشؿ ؽغل مشذكس أكػش 
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َلقذذحلف جلذذذَل جلكذٔػذذس ، جلغذذلطس َجلكنذذُس لقذذحلف جلمإعغذذحش جلقذذىحعٕس َجلطؿحسٔذذس جليرٕذذشز

َلقذذحلف جلمذذذن. ٌذذزج ٌذذُ ضكذذُل جلؿمحعذذس ، جلمىرمذذس مذذه خذذ ل ذٕشَقشجهٕذذحش الؽخقذذٕس ٌحتلذذس

 .Tönnies (1995)ضُوٕظ ي قذد كمح جلي عٕيٕس ئلّ جلمؿطمع

ذذ Durkheimٔكذذزَ َلغذذُن قذذزَ دَسكٍذذحٔم  جلذذذٔه ٔغذذطقٓ قُضذذً مذذه جلؿمحعذذس  ح أن  صجعم 

(community) .جلمؿطمذع  ئن ٔقرف محف(society )قطذّ ، ح للكٕذحز جلفشدٔذسميحو ذ َلذٕظ جلؿمحعذس

َ  َع  ، ذش كىٕغس جلرقُس جلُعطّح. لقذ عم  ٔقرف جلذٔه ميؾُف   مذس كحوذص قحتَ، ؾص َدفىصمص َص

ح جعذطقص جلقذُز مذه لٕس َؽشعىطٍح. َذذَسٌقذ جقطفلص ذحلكٕحز جلمك. َفقُلجلقغد  كذدزخذمحضٍح م

ح جلؿمٕذع ضقشٔر ذجقطفذل ، 1898مه قرل جلغيحن جلمكلٕٕه. فٓ عذح   جكػٕش  طيشس كُوٍح مُمُ  ضإٔٔذ ٔ

ص قلذس جقطفلذ، 1998مه مىطُؾحضٍم ئلّ جليىٕغس. َفٓ عذح   عٕىحشَرلك ذؿلد ، فٓ ذلذضٓ ذحلكقحد

 ح مرلرذذس  ر  ج َعذذللرذذُج ئلذذّ جليىٕغذذس خنذذش  ذذذأن ؾ)َجقذذذ مذذىٍم فقذذو فذذ ـ(  مذذه جلىذذحط فذذٓ ذلذذذضٓقلٕلذذس 

جلؿىغذٕحش.  زمطرذذد ؽذشكسعُس كرٕش ٌُ وفغً ؾض  مذه  جؽطشٔص مه( مه مقذس أؾىرٍٓح )مررم

قذل ضُعذٕع سمضٔذس  .ج هلل علّ كل خلقذًجلطقظ جلذٔىٓ ؽيش  أفرف ، ه جالقطفحل ذحلكقحدح عَعُم  

قذذٕه ضفغذذف . ذذذحألمش أَلثذذك جلمرىٕذذٕه زقٕذذحجالقطفذذحل مؾذذيلس مٍمذذس ليىذذً فقذذذ جالضقذذحل جلمرحؽذذش مذذع 

ذذ  رلذذذزلل جلمؿذذحل حجلؿمحعذذس جلؾذذمُلٕس جلميُوذذس مذذه أوذذحط مطؾذذحذٍٕه فذذٓ جلمىضلذذس ٔرملذذُن َٔلررذذُن مر 

 ً ال ٔرقّ غمس عُِ جلقلٕل جلمؾطشأ ل قطفحل.فاو  ، جلغيىٕس أَ للنحقٕس

قذذٓ َجقذذذ مذذه مرقُلٕذذس أْ ورذذح  دٔىذذٓ َأخ  قٕذذذ جلمؿطمرذذٓطُلقذذذ قلذذل كذذل مذذه جلطمذذحٔض َجل

لطؿشذذذس ن لذذذٍٔمح جليػٕذذش لٕقُالوذذً لَمذذه غذذم عذذمكح ذُؾذذُد دٔحوذذحش مطىحفغذذس. َذٕىمذذح قذذذ ٔيذذُ، ؽذذحمل

م ذذذأدج  جألدَجس جالؾطمحعٕذذس أَ ضؾذذغٕل جلذذىر ً ٔميذذه أن ٔيذذُن لٍمذذح جضقذذحل مذذرٕواو ذذف، جلخحفذذس

ئلذّ ٕذس ذحلىغذرس مرقُلٕذس رجضعلذّ جلذذٔه  قذحفعج عرش جلمؿطمع كلً. ٍمح لم ٔىطؾشج ألو  جالؾطمحعٕس ورش  

 َلٕظ مشَسز. جخطٕحس ً جٖنح ذً. ئو  ج مغلم  ليه خغشجوً لٍذفً ذحش أمش  ، ذرنٍم

ضفيٕذذك  لقذذذ عؿذذل. َجلػقحفٕذذس مذذشز أخذذشِ ٔؿذذذس ذىذذح جلطؾذذذٔذ علذذّ ضفحعذذل جلقذذُِ جالؾطمحعٕذذس

ضطلذد جقطقذحد وذحؾف دسؾذس َ. (1طح )ططذُٔش دَلذس مكحٔذذز دٔىٕ  ذذ( 3د شجإلف ـ للطقلٕذ جلذذٔىٓ )

 مذحَ، جلػقذس مذه مىذحلَ، لطىفٕذز جلرقذُد قحوُوٕذس مؾذطشكس َمذَوذس، فرذحلفذل ضُج: ٕس مذه جلطيحمذلعحل

َع ٌَذزج  .(Gellner 1991) ؽذحذً لغقحفذس  فذان  ، ؾذذ جإلؾمذح ضطلذد غقحفذس َهىٕذس مطيحملذس. َقٕذع 

ٔميذه لشؾذحل جلذذٔه أن ٔغذطمشَج ئر ل َهىٕس ٔميذه أن ضقذذ  مذه خذ ل جلطقلٕذذ جلذذٔىٓ جلغذحتذ. سفٕرس
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َمذذذسج  عمذذُمٕٕه َجعذذطشجضٕؿٕٕه عغذذيشٕٔه. َقٕذذع  َدعذذحز يُوذذُج مذسعذذٓ مذذذجسط َمذذإسخٕهلٕ

 .حجلذَلس علمحوٕ    وؾُ كحن ، حكحن جإلؾمح  مرٕف  

Schism3

علذذّ وكذذُ هلل جالعذذطؿحذس . فمذذع قحؾذذس كذذل ؽذذخـ ئلذذّ (5 ) كذذُ جألمٕذذس قفذذض جإلفذذ ـ م

ضشؾمذس ؾذح ش جلمغذإَلٕس جلؿذٔذذز. مذه ٌىذح ٍذزي ذ لطذضج  ل َعذحتلئلذّ جقطذحؼ عحمذس جلىذحط ، فشدْ

جلطرلذٕم  جٔذسَذذ، مكذُ جألمٕذسَجوطؾذحس ، َجلطقذ  جلغشٔع للطرحعذس، لرحمٕسججليطحخ جلمقذط ئلّ جللغحش 

كذحن جوطؾذحس جلطرلذٕم ، َآخشَنح. َكمح صعم ؾلىش ج ئمحفٕ   جلرمُمٓ. كحن جلطىحفظ ذٕه جلطُجتو قحفض  

شَـ جلطىحفغذٕس جلطحتفٕذس للمغذحس . لقذذ ضفحعلذص جلذعلّ قذ عُج َوطٕؿس لً ، ىمُ جالقطقحدْح للأعحعٕ   

َجلذذزٔه ؽذذؿرُج ذذذذَسٌم ، َمػقفذذٕهأوذذحط مطرلمذذٕه  عذذذجد) ( إلَ د( مذذع مططلرذذحش جلمغذذحس )ئ( )ش

( َجلذٔمقشجهٕذذس 4جلمغذذحَجز ) جلىذذضَ  وكذذُ جلطأكٕذذذ جلرذذح  علذذّ أٌمٕذذس جلفذذشد َققُقذذً َعلذذّ ضىذذحمٓ 

 (.1لٕس )طجللٕرشج

( محسعذطً مذه خذ ل ضقذذٔم ومذُرؼ 1)ط فذٓح ضأغٕش مرحؽش كحن للطُجتو جلرشَضغطحوطٕس أٔن  

ليىذذً ؽذذؿع جألفذذشجد علذذّ أن ، حؾذٔذذذ للطىرذذٕم جالؾطمذذحعٓ. كذذحن جلذذذٔه جلذذزْ هحلذذً جإلفذذ ـ فشدجوٕ  ذذ

 ئلذذّ ىطغذذرٕهجلم كذذحن ئوؾذذح  َجلطرؾذذٕش َجلشقحذذذس جالؾطمحعٕذذس. ُعٕذذسٔطكذذذَج مذذه أؾذذل جلطؾذذؿٕع َجلط

ذ َجلذزٔه، جلذزٔه لٍذم ومذو جلطفيٕذش رجضذًألفشجد ضنم ج هُعٕسؾمرٕس لطُجتو ج ح مذه أؾذل ٔطكذذَن مر 

 ص.ذمػحذس ذذٔل للؿمحعس جلرنُٔس جلطٓ ضُسظ فٍٕح جلميحوس َضػر  ، ضكقٕ  أٌذجي مؾطشكس

3

ذؾلذد جلطكذٔع  رلك أن   .جلذَلس جلرلمحوٕسئلّ مٕ د جلطىُ   أدِ ح مذه ح ئمذحفٕ   ح غقحفٕ  ذمرذً ضىُع 

جالؾطمحعٕذس ئلذّ ذٕثذس  جلىحط َؾلرذُج مرٍذم لغذطٍم َدٔذحوطٍم َعذحدجضٍم جوطقل، أَال  : هشس سخ ل غ غ

لخقذُؿ فذٓ علذّ جؽحتع ٌزج َ، حؾذٔذز. غحلػ   ؾمحعحشؽملص جلذَلس جلقُمٕس جلُجعرس ، حؾذٔذز. غحوٕ  

ش ذذذذَسٌح هُجتذو مطىحفغذذس. مذذه طقذذحدْ هرقذحش أَؾذذذأَؾذذ جلطكذذذٔع جالق، جلرٕثذحش جلرشَضغذذطحوطٕس

ج عذه آالي غقحفذس َهىٕذس مُقذذز ذرٕذذ   جعذطكذجظضكذحَل  جلُهىٕذس رٕىمذح كحوذص جلذَلذسف: ٌىذح جلمفحسقذس

. َضمػذل جلكذل أن ضطأقلم مذع جلطىذُ  جلذذٔىٓ جلمطضجٔذذ، فٓ جٖن رجضً، كحن علٍٕح، جلؿمحعحش جلقغٕشز

َجقذذز مإعغذس  (state church) دَلذس سٕغذص فيشز َؾُد كىفٓ دَلس قٕحدٔس علّ وكُ مطضجٔذ. كحو

ذقذذ ٌع  شعحٔذحٍٕذح كذل جلمذُجهىٕه أَ جلٔىطمذٓ ئل علّ وكذُ ؽذشعٓ ذز( أَ كذح )جلُالٔذحش جلمطؿذشش ضمحم 
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جلطؾذحذيحش مذع جلغذلطس جلرلمحوٕذس جليىذحتظ مذه  جلطكذشس مذه ميه)جلكحلس جلرشٔطحوٕس(. َذٕىمح  طِّلصعع 

قلذل  – جلخحفذس ذٍذح لطشكذض علذّ مٍمطٍذح جألعحعذٕس –قٕطٍح ح ذخقُؿ سَأن ضقرف أكػش َمُق  

 ٍم.ئلٕجذطرحدٌح عه مشكض جلكٕحز جلرمُمٕس مه جضقحلٍح ذرمُ  جلىحط َمه أٌمٕطٍح ذحلىغرس 

كحن جوفقحل جلذَلس عه جليىٕغس وطٕؿس مه وطحتؽ جلطىُ . أمح جلىطٕؿس جألخذشِ فيحوذص جوقطذح  

ذيذل  فذٓ ئوؿلطذشج كذحن ٔكطفذل، عؾذش لم. فٓ جلقذشن جلغذحدطجلذٔىٕس للرح َجلشؤٔس لقلس ذٕه جلؿمحعسج

أعذحلٕد ص ح. فقذذ جعذطخذمج دٔىٕ  ذَٔمىف مرٍذش  ، سفٓ جليىٕغ ٌح  فٓ دَسز قٕحز جلفشد َجلؿمحعس قذظ

. َقذذ ضرذضصش جلؾذٍحدجش حشَجلضٔذحدز فذٓ ئوطحؾٕذس جلكُٕجوذ َضكلٕس جلطشذذس ّمجليىٕغس لمرحسكس جلمش

لّ جليطحخ جلمقذذط َأمذح   . ليذه خلذو جألقذذجظ جلخحفذس جلطذٓ قغم عجلَجلرقُد َجلرٍُد ذُجعطس 

ج مذه جلمقذذجقٕس كذحن قذذ ج كرٕذش  قذذس   فذان  ، جلشعٕس دجخذل جليىٕغذس قؾُدؽٍذش جلغحلرٕس جلررمّ مه 

قذظ ذقذُلٍم علذ  جلىذحط علذّ جلط .مىف للشؤٔس جلذٔىٕس للرحلم مه خذ ل جلطفحعذل َجلمكحدغذس جلٕذُمٕٕه

ذ جسَعىذذ جلفذش، ج هللللقمذذ   ذ لفذٓ أمذحن  ل حضمىذُج لررنذٍم ذرن  ٌَذٓ ، (Goodbye) حلأَ لَدجع 

 (.God be with youكل )فٓ عُو لكحن   ـجخطقحس ل

جلمإمىٕه ٔغططٕرُن جالوغذؿح  مذع  ح ئلّ دجتشز جلطغحؤل جلٕقٕه جلقحتل ئن  ٔغطذعٓ جلطىُ  أٔن  

، سعمُمٕذذ قذُسزذُن مؾذطشكس أكػذش قٕىمذح ضيذذ جألفيذذحس مقىرذس   ئرج كحوذص. (Berger 1980)دٔذىٍم 

فٍم عىذذمح ُعذٕكطحؼ جلمإمىُن ئلذّ أن ٔقرذُج علذّ ال ٔلزلك ح. ح عمٕق  ضكذٔ   َمع ضطُٔش جلرذجتل فان  

جٖخذشٔه ال ٔطفقذُن مرٍذم. َقٕذع ٔقذع جلقذذج  ذذٕه جإلٔذذُٔلُؾٕحش فذٓ عذٕحس جلقذذشج   ٔؿذذَن أن  

 فذذان  ، حقق  ذذسجمذذٕه  لنذذشَسزلٕغذذُج ذح ذمح ٔذذطم جلطذذشَٔؽ لرذذذجتل مذذه قرذذل أوذذحطأَ عىذذجالؾطمذذحعٓ 

، َمذع رلذك .Luckmann 1966 :133)َلُكمحن  Berger) جعطررحدي جلمرشفٓ ٔميه عطشجكجال

، َجقذذ رىذذمح ٔذطيلم َعذٕو جلذُقٓ ذقذُش َجمذففجلرذجتل جلمطيذحغشز ضضٔذل جلؾذرُس ذحلكطمٕذس.  فان  

ٔقذرف مذه ، لفذسَقذٕه ٔطكذذظ ذرؾذشٔه مذه جألفذُجش جلمخط، ً فذُش  فمه جلغٍل جالعطقحد ذأو  

 جلمغشْ جلىرش خلو جلغطحس.

Compartmentalization and privatization5

 ذمرىذّ، مطؾذحذٍسذٔحوحش كل جلذ جفطشجك أن   مه خ لمح ٔشد جلمإمىُن علّ َجقرس جلطىُ  سذ  

ٔمذذحن ( ضقذذُل ذكقذذش جإلَجألمذذشجن ةٕذذش مطىذذحفشٔهغمذذس ئميحوٕذذس أخذذشِ )َ. (5د ش) مذذه جلمرذذحوٓ

ذمرىذّ : ٕـقذمذع جلطقغذٕم ٔذأضٓ جلطخَ. (5جلفشدْ فٓ ؾض  مخقذُؿ مذه جلكٕذحز جالؾطمحعٕذس ) 
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عذه رلذك  لُكمذحن عرذشكمذح ، جوطؾحس جلذٔه ٔقطقش فقو علّ أَلثك جلزٔه ٔقرلُن ضرحلٕم ٌزج جلذٔه أن  

 :قحت   

فذذٓ جلىرذذشز ئلذذّ  مرىذذّلل زُجقذذذجل سٍشمٕذذجل شجضرٕذذسطجل ٔريذظ ٌذذزج جلططذذُس ضفيذذك

ج ئلذذّ جلرىٕذذس جلمإعغذذحضٕس جلمرقذذذز َجلطقغذذٕم جلطرقذذٓ جالؾطمذذحعٓ لم. فحعذذطىحد  جلرذذح

لرذحلم... َمذع ىرذشز ئلذّ جللمؿطمرحش جلقىحعٕس ظٍشش لفٕغل مخطلفذس مذه جل

ذ، جوطؾحس ضُؾً جلمغذطٍلك َجلؾذرُس ذحالعذطق ل جلذزجضٓ ح أكػذش أن فذحس مشؾك 

ذَمذح ئن  ح.لجلمقذط ذحعطرحسي لمؾطشٔ   ىرح ُٔجؾً جلفشد جلػقحفس َجل جلذذٔه  يش  عع

قطّ أميه للفذشد أن ٔخطذحس مذه ذذٕه ضؾذيٕلس مطىُعذس ، خحؿلؽأن ً لعلّ أو  

 .(9 - 98: 1970) ل كمح ٔشَس لًجلىٍحتٕسلمه جلمرحوٓ 

 ئلذذّ جلطمذذحٔض إدْأن ٔذذ ً مذذه ةٕذذش جلنذذشَسْأو ذذ ((Casanova 1994 ٔذذضعم كحصجوُفذذح

أن ضغذطرٕذ ، جعذذ جلذٔمقشجهٕذس جللٕرشجلٕذسجٖن قُ جلطٓ ذحضذص ضقرذل ليىحتظ جليرشِل ٔميهـ. ٕخقطجل

ذذل مذه ، جليىٕغذس جلمٍٕمىذس َجلذَلذس ضكذحدٍح ضكق  ٌزج لذٕظ عرذش جلىمذُرؼ جلقذذٔم الح. ئو  ج عمُمٕ   دَس  

ٔفذُش وقطذس  ًُال أو ذجلمؿطمع جلمذوٓ. ٌزج فذكٕف لذ دجخلخ ل جلرمل ذحعطرحسٌح مؿمُعحش مغو 

، لذّ ضقذذٔم قنذٕطٍح فذٓ قذذَد علمحوٕذسع رذشز جٖنمؿؾمحعذحش جلىفذُر جلذذٔىٓ ذحضذص  ٌَٓ أن  ، ٌحمس

 جليذُوٓ كذ جلً ٔىطٍذك ً ٔخذحلو جإلوؿٕذل ذذل ألو ذرطشك علّ جإلؾٍذحك ألو ذال ٔع  رلّ عرٕل جلمػحل؛ف

 فٓ جلكٕحز. إلوغحنل

1

ضذذزٌد ئلذذّ مذذح ٌذذُ  قطذذّ أميىٍذذح أن ضمطلذذك ؾحرذٕذذس، ص جالذطيذذحسجش جالؾطمحعٕذذسمذذح ئن ضشعذذخ

أذرذذذ مذذه جلكذذحفض جألَلذذٓ علذذّ جالذطيذذحس. لقذذذ ضطذذُسش جلذٔمقشجهٕذذس جللٕرشجلٕذذس جلرلمحوٕذذس ذحعطرحسٌذذح 

، (2 ح ذفرذل جلطمذحٔض جلرىٕذُْ )ٌَذزج مذح كذحن مميى ذ، (4 جلمغذحَجز ) لىذضَ  وكذُجعطؿحذس مشَسٔس ل

س مذه جالوقغذحمحش جلطذٓ مؿمُعذجلذزْ وؾذأ ذفرذل  (3 َجعطؿحذس كزلك للطىذُ  جالؾطمذحعٓ َجلػقذحفٓ )

ٍذح أمذكص ؾزجذذس ذكذذ رجضٍذح . ةٕذش أو  (1جلطمحٔض جالؾطمذحعٓ ) ذفرل َ (2د شجلرشَضغطحوطٕس ) هحلص

ٍذذح لذذم ضرذذذ فذذٓ مغذذٕظ جلكحؾذذس ئلذذّ ٌذذزي جلقذذشن جلطحعذذع عؾذذش ئلذذّ قذذذ أو   أَجخذذش فذذٓ مؿطمرذذحش

َعلذّ جلذشةم مذه ج مذه ئفذ قحش عٕحعذٕس أَعذع. جلمؿطمرحش لطقذٔم جلمرحدب رجضٍح ذحعطرحسٌح ؾذض   

ضقذذٔم جلذٔمقشجهٕذس جلطمػٕلٕذس َئمذرحي  فان  ، ُغشْ ذؾيل كرٕشلجلمرحسمس َؾذش دجخل جلطقلٕذ جل أن  



   

15 

Secularization 

ئمذرحي جليىٕغذس )جلطذٓ جعذذطرقص  فذذحقرًجلىرذح  جلمليذٓ )أَ جلذَقٕذس جليرذذشِ( فذٓ جلرلذذجن جلؾذمحلٕس 

ذذئلذذّ قذذذ كرٕذذش َظحتفٍذذح جالؾطمحعٕذذس جلمطىُعذذس عرذذش ضقذذذٔمٍح  ٍذذح خذذذمحش جؾطمحعٕذذس علذذّ أو   حعمُم 

 علمحوٕس(.

5

َرلذذك فذذٓ ضُعذذٕرً ، ً مٍذذممذذه جلرذذشجدٔغم ليى ذذ جفذذغٕش   جعىقذذش   Niebuhrوٕرذذُس  ٔذذذسط

جلطُجتذذذو  . ٔ قذذذع وٕرذذذُس أن  (1962) علذذذّ ضطذذذُس جلطُجتذذذو Troeltsch لٕطؼَٔلطرلٕقذذذحش ضذذذش

جلشجدٔيحلٕذذس )كذذحلئُيشص َجلمٕػذذُدٕٔه

ذؾذذشَه َ، لٕىذذسهُجتذذو  مذذشز ذرذذذ أخذذشِ ص( أفذذركمذذػ    

جلطذضج  جلذزٔه َلذذَج دجخذل جلطحتفذس ج. ٔرذذ مع جلرذحلم جلذزْ جقطقشضذً رجش ٔذُ  ذحعطرذحسي كذحفش   مطغحٌلس

 جلؿٕذلذٕثذس ضرذذ ح مه جلطذضج  أَلثذك جلذزٔه قذذمُج ضنذكٕحش مذه خذ ل فرذل جخطٕذحسْ. َأمرو دَم  

ح. ٔضدٌذش مررذم جلمىطمذٕه ئلذّ جلطُجتذو م  دجت    علّ َؾً جلطقشٔد أكػش ئةشج جألَل َجلػحوٓ َجلػحلع

لجألخ س جلرشَضغذذذطحوطٕسل ـح ئلذذذّ جألعذذذرحخ جلمشضرطذذذس ذذذذ. َٔشؾذذذع ٌذذذزج ؾضتٕ  ذذذأعذذذش  مذذذه جلمطُعذذذو

لذٕظ مذه  ؾرلٍم مُغُقٕه علّ وطحس َجعذع.ئلّ صٌذٌم جلزْ ح َؾضتٕ    (1مه قرل فٕرش )ئ ذسَعسجلم

ُس مذه قرذل ؽذشكحش عحتلٕذس ضذذجس مذه لذذن هعذمررذم جلىرذح  جلمقذشفٓ جلرشٔطذحوٓ  قرٕل جلقذفس أن  

َآل  (Backhouses) َآل ذحكٍذحَط (the Barclays)آل ذذحسكلٓ : أوحط ٔىطمُن ئلذّ جليذُٔيشص

ئميحوٕذحش سجفقً مذه مح )َ جلمطضجٔذ جلػشج  لقذ صجد .(Gurneys)سوٓ َآل ةُ (Trittons) ٔطُنجضش

مررذذم جلذزٔه ٔىطمذذُن ئلذذّ   عؿذذد ئرن أن  ضيذذحلٕو جلضٌذذ. ال فذذَٓجلقرذذُل جلرذح ( جلميحوذس جالؾطمحعٕذذس 

 جلطُجتو مرطذلُن.

ل عطذجل فٓ دسجعطً عذه جألَلٕغحسؽذٕس فذٓ  آخشج مقذس   Michels (1962)ٔكذد مٕطؾلض 

، دٔمقشجهٕذحش ذذجتٕذسٍذح أو  كجخ جلغٕحعذٕس. ذذذأش مررذم جلطُجتذو جلىقحذحش جلرمحلٕس جلٕغذحسٔس َجألقذض

رص ذحلطذذذسٔؽ قٕذذحدز خرٕذذشز. كحوذذص غمذذس قحؾذذس ئلذذّ ضرلذذٕم غذذٍذذح جكطليى  ، جلشعذذمٓطىرذذٕم قلٕذذل مذذه جلمذذع 

ذرذذ َفذحز جلمإعذظ. خحفذس ، جلذزٔه عذٕكحفرُن علذّ جلكشكذس فٍذم، َضذذسٔرٍم جلُجعرٕه َجلمرلمٕه

، فٍىذحأ أمذُجل ٔؿذد قشجعذطٍح، ضذذجسَ رمضذى ٔؿذد أن وحؽذثسكحن ٌىحأ مىرمس ، َئرج قحلفٍح جلىؿحـ

جلذزٔه لٍذم َ، جلذزٔه ضذذفع لٍذم جألؾذُس ن  جلمغذإَلُ. َمع جلطىرٕم ؾذحَكطد ٔؿد وؾشٌح َضُصٔرٍح

لقذذذ جعذططحعُج أن ٔقذذحسوُج أوفغذذٍم ألَعذع. فذٓ ضقلٕذذل جلطذُضش ذذذٕه جلطحتفذس َجلمؿطمذذع ج غحذطذذسمقذلكس 

                                                           

فذس فذٓ خح، َقذذ جوطؾذشش علذّ وطذحس َجعذع عرذش جلرذحلم، جلمٕػُدٔس قشكس دٔىٕس ذشَضغطحوطٕس أعغٍح ؾُن َٔضلٓ فٓ جلقشن جلػحمه عؾش فٓ ذشٔطحوٕذح 

 ؿ ؿ، جلمشؾذع وفغذً، مذه دَن جإلفذشجس علذّ جلططذحذ  جلرقذذْ، جلمغطرمشجش جلرشٔطحوٕس عحذق ح. ٔقرل جلمٕػُدٔذُن كذل مرطقذذجش جلمغذٕكٕس جلطحسٔخٕذس

 723ـ  722
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ميحفذأضٍم جلخحفذس( مذه أؾذل  َلذٕظ فٓ جلرذجٔذس عقٕذضٍم ميحوسيىٕغس جلقحتمس )مه أؾل جل ذشؾحل دٔه

 ٔد َجألؾش َجلميحوس جالؾطمحعٕس.فٓ جلمغطُٔحش رجضٍح مه جلطذس سةرُجَ

مذه غقحفطٍذح ضؾذيل  ليذٓ ضؿرذلطحتفس عضل وفغذٍح عذه جلمؿطمذع جألَعذع جلَئرج مح جعططحعص 

ذذجلخلفٕذذس لجلمع  أن ضكذذحفع علذذّ وفغذذٍح. ضقذذذ  هُجتذذو جألمذذٕؼقٕىثذذز ٍذذح ضغذذططٕع فاو  ، م ذٍذذحل للكٕذذحزل  غد

 

(Amish) َجلذذذذذذذَكُذُس

 (Doukobhors) َجلٍحضٕشٔذذذذذذص


(Hutterites) ، َٓؾذذذذذذذش أجلطذذذذذذ

ال ضىرذضل  جلطحتفذس فذٓ مررذم جلكذحالش ةٕذش أن   علذّ رلذك. ذذحسصز أمػلس، مىرضلس سمؿطمرحش صسجعٕ

جلفؾذذل فذذٓ  ح. ئن  جلىفغذذٕس للطىذذُ  جلمُفذذُي عذذحذق   -َال ضغذذططٕع ضفذذحدْ جٖغذذحس جالؾطمحعٕذذس  قلذذٕ    ئال  

، ٍذح مؿذشد لذقٕذس ذحقٕذسللقحلف سعحلطٍح جلشجدٔيحلٕس َجالمذطشجس ئلذّ ضقرذل أو   ةحلرٕس جلىحط جؾطزجخ

ذمػحذذذس  ال، ضذذشِ وفغذذٍحأفذذركص فكذذٓ ضؿرذذل مضجعمٍذذح مرطذلذذس  ح َؾٍٕذذس  ؾرذذل جلطحتفذذس ضؿذذذ أعذذرحذ  

 مه ذٕه ضررٕشجش أخشِ عمح ٔشمٓ  . جَجقذ   جذل فقو ضررٕش  ، جلطؿغٕذ جألَقذ لمؾٕثس  

َفقذذجن  جلذشدز جلمطفؾذٕسفٓ جعطذذجل جليىذحتظ جلُهىٕذس. ففذٓ مُجؾٍذس  جعطذجل جلطُجتو ٔرٍش

خففص ةحلرٕس جليىحتظ مه مضجعمٍح َأمكص ضشِ وفغٍح َجقذز مه ؾملس كىذحتظ أخذشِ ، جلغٕطشز

، ليه مذع مغذطٍل جلقذشن جلرؾذشٔه، ج مح قذظ جلطغٕٕش ذؾيل عشٔع أَ عه هٕد خحهشال ةٕش. وحدس  

كحوذص ةحلرٕطٍذح ، َمذع وٍحٔطذً .ن مذع جلمىرمذحش جلمغذٕكٕس جألخذشِص ةحلرٕس كىحتظ جلذَلس ضطرحَكحو

 .حن مذ مىحل علمحوٓ عمُم  ٍح وحهقس ذحعم كل جألدٔحضقذ  وفغٍح علّ أو  

3

فذذٓ  ٔقلذذل جلػذذشج  جلمطضجٔذذذئر  مذذم.صدٌذذحس علذذّ جلطُجتذذو جلرشَضغذذطحوطٕس أن ٔرد ٔميذذه لطذذأغٕش جال

ٔميذه . (Inglehart 1997، 1990ٍذحسش له جلىضعذس جلطقلٕذٔذس )ئوغجلغحلد مه جلكمحعس جلذٔىٕس َمذ

ذذٕه أن ٔؿذذذَج جلرذذضج  فذذٓ ورذذح  عقذذللفقذذشج  َجلمكذذشَم أَلثذذك جلذذزٔه ٔمليذذُن جلقلٕذذل فذذٓ ٌذذزي  ذع ذْ ٔر 

ٔرذُدَج فقذشج   ٔرٕذذ جلذزٔه لذم، س. َذٕىمذح ٔضدٌذشَنفٓ جلكٕحز جلقحدمذ ٓ عٕمليُن كل ؽ ذأوٍم جلكٕحز

                                                           

ٌَىذحأ ، مه جالمذطٍحدؾمحعس مغٕكٕس مكحفرس وؾأش خ ل جلقشن جلغحذع عؾش علّ ٔذ ٔرقُخ أمحن. ٌحؾش مررم أضرحعٍح ئلّ أمشٔيح جلؾمحلٕس ٌشذ ح  

َضطمٕذض ذىضَعٍذح جلغذلمٓ ، َضطؿىد جلطقىٕحش جلؿذٔذز كحلٍُجضو َجلغٕحسجش، أوؾأش مغطُهىحش صسجعٕس فغٕشز ضرٕؼ علّ جالكطفح  جلزجضٓ ئلّ قذ كرٕش

 42ـ  41 ؿ ؿ، جليرٕش. جلمشؾع وفغً


عؾش. ٔرٕؼ مررم أضرحعٍح جلُٕ  ةشخ كىذج ذرذذمح ٌذحؾشَج ٌشذ ذح مذه هحتفس دٔىٕس جوؾقص عه جليىٕغس جألسغُرَكغٕس فٓ سَعٕح قُجلٓ جلقشن جلغحذع  

 كمح أن  مررمٍم ورحضُٕن مطؾذدَن. جورش ، ٌَم ٔىرزَن جلرىو ذؾيل ؾزسْ، جالمطٍحد

 http://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/doukhobors. 2015ـ  06ـ  26 


لغذذحدط عؾذش علذذٓ ٔذذذ صعٕمٍذح جليذذحسصمٓ ٔرقذُخ ٌذذحضش جلذذزْ عذزخ َأقذذشس ذطٍمذس جلٍشهقذذس. َضطمٕذذض جلٍحضشٔطٕذس هحتفذذس دٔىٕذس ظٍذذشش فذذٓ جلقذشن ج 

 481ؿ ، مشؾع عحذ ، Britannicaَورزٌح للرىو كطحتفس جألمٕؼ. جورش مُعُعس  ذحورضجلٍح عه جلرحلم جلخحسؾٓ َجلرٕؼ فٓ مؿطمرحش صسجعٕس
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وؾأ جلخمغذٕىُٕن ٕش مه قُضً.كطحذس دٔىٍم فٕفقذ جليػ

 (Pentecostalists)  جألمشٔيٕذُن مػذل أَسجل

 Tammy Faye َضذذذحمٓ فذذذحْ ذٕيذذذش (Harrell 1985 ٌحسٔذذذل) Oral Roberts سَذذذذشضظ

Bakker ( ذشوٍذذحسشBarnhart 1988) ز ؾرلذذص مذذه جلغذذٍل َمذذه جلمشمذذٓ فذذٓ أَمذذح  فقٕذذش

 قذٕهَ جلذشقـ جالؾطمذحعٓ َجلطلفضٔذُن.جلم ذذظ جلمرٍشؾذس َجلمحكٕذحؼ َأفذ   ٌُلٕذَُد َ سحجعذطىي

عذٕيُوُن قذذ عشمذُج مرذحدتٍم ، ضكمذل مذح كذحن مذه رْ قرذل مذه عمذل جلؾذٕطحن قذرف ذمقذذَسٌمٔ

كحوذذص ( sexuality)للخطذذش. كحوذذص جألخذذ س أذطذذأ مذذه أن ضطغٕذذش ليذذه جلمُجقذذو مذذه جلؿىغذذحوٕس 

ً مقرذُل فاو ذ، حمإعذف   جمذح ٔذضجل أمذش  جلطذ س  علذّ جلذشةم مذه أن  ، . علّ عرٕل جلمػذحلحأٔن   مطغحٌلس

ح ذقذس مذح ٔرىذٓ ذحضُج أقل ضذٔى   ىٕٕه جألمشٔيٕٕهٕجلخمغ ٌزج ال ٔرىٓ فٓ قذ رجضً أن   علّ وطحس َجعع.

ً ٔضٔذذ ج ألو ذجلمطمٕضز للكٕحز ٔؿرذل جلكفذحظ علذّ جلمرطقذذجش جلممٕذضز أفذرد ورذش   عحلٕدض كل جأل أن  

 Shibley) لٓرؽذٕ) رشجلٕس أَ مه دَن دٔذهمه جلطفحعل جإلٔؿحذٓ مع أوحط رَْ سؤِ دٔىٕس أكػش لٕ

1996. 

34

: ح ذذشفرٍم جلرلذم ئلذّ مُقذع مشكذضْعذٕث   ذذحسدٔغم جلرلمىذس ٌذزج جلرذحسدٔغم ضمػذٕ    ٔمػل مىطقذذَ

 Stark andلذٔهل )عذطحسأ َفٕىذك ئلّ جً جلرلم جلزْ ٔكُْ ةحلرٕس جلطنمٕىحش جلمٍليس ذحلىغرس لئو  

Finke 2000: 61) . ضم ؾلذد ٌذزي جلفيذشز جلطذٓ ، مغحقس مه جلخشجفس جلرق وٓ َجلرلممع جوطضج  جلفيش

ج مذذه ٍذذح لٕغذذص ؾذذض   ليى  ، ئلذذّ علذذم جالؾطمذذح  مذذه قرذذل كُوذذص َمذذحسكظ َآخذذشٔهال هحتذذل مذذه َسجتٍذذح 

ل جلطقلٕذ َمذه غذم فذان  ، جلىحط جلمكذغٕه قحدسَن علّ ضقذذٔ  جألذحهٕذل ذشجدٔغم جلرلمىس جلكذٔع. ورلم أن  

مه مرقُلٕس أْ ذىح  َجقذ مه جألفيحس ال ٔميه ضفغٕشي ذرغحهس مذه خذ ل قنذُس ذرذل جألفيذحس جلطذٓ 

ذذىذذح(ئلٕ)ذحلىغذذرس  لٍذذح مرقُلٕذذس أكرذذش مىس فذذٓ نذذج مذذه ضلذذك جلمطح َضرقٕذذذ  . فحلطشجذطذذحش جلكحعذذمس أكػذذش ئقيحم 

ٍذذم جوطرذذح  جلرذذحلم مرشكذذس ضكطذذذ  ذذذٕه جلرلذذم َجلذذذٔه َفذذٓ ذقٕذذس جلىطذذحتؽ جلغحمنذذس جلمطرلقذذس ذحفطشجمذذحش ض

 َعٕحدضىح علًٕ.

ٕه جوٕشفذذذٓ عملذذذً عذذذه جلرلمذذذح  جلطٍذذذ Merton نُشضذذذٕغمذذذس مغذذذحس كذذذحن قذذذذ سعذذذم مذذذه قرذذذل م

(Puritan) (1970) .  مذه جلقذشن جلغذحذع عؾذش ضكمغذُج  جلرشَضغذطحوطٕٕهج مه جلرلمذح  كػٕش   فقذ صعم أن

ألخذ س ل طرقٕلذٓجل جلمُقذو مذه خذ لَ، للرلم جلطرٕرٓ مه خ ل سةرس فٓ ئغرحش عرمس جلخلذ  جإللٍذٓ

                                                           

جلُالٔحش جلمطكذذز جألمشٔيٕذس َأدش ئلذّ ظٍذُس جليػٕذش مذه جليىذحتظ جلرشَضغذطحوطٕس ٌىذحأ.  جلخمغٕىٕس قشكس دٔىٕس ظٍشش خ ل جلقشن جلطحعع عؾش فٓ 

ذذح ال ضفذذشك علذّ جلمىطغذذرٕه ئلٍٕذذح مذذه جلرشَضغذطحوص أن ٔىغذذكرُج مذذه كىحتغذذٍم جلرشَضغطحوطغذس جلطحسٔخٕذذس. ، Britannicaمُعذذُعس  ئقذذِ ممٕضجضٍذذح أوٍ 

 850ـ  849 ؿ ؿ، مشؾع عحذ 
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َجلىطٕؿذذس كحوذذص جلمفحسقذذس رجضٍذذح جلطذذٓ وطؿذذص عذذه  َلذذع ذنذذرو جلرذذحلم جلفحعذذذ. مذذه خذذ ل، َجلرشَضغذذطحوطٕس

ذذ ظٍذذحسررذذش ئفجألخذذ س.  عقلىذذس عذذمف جلرلمذذح  ، ح لقذذُجوٕهح َفق ذذهرٕرذذس جلرذذحلم جلمذذحدْ جلمكيُمذذس أعحع 

 لٌزج ٔرٍش عرمس  ل. دجخل صعم ٔفٕذ أن  لُسغطٍم ذممحسعس جلرلم مه دَن ضأهٕش عملٍم  طٍشجوُٕنجل

ذكٕذع ضؾذفٓ ، حعملٕ ذ فٓ جلغحلد جلذٔه فارج كحنفرحلس أكػش أٌمٕس مه جلرلم. جلطقىٕحش جلكحن ضطُس 

صعذذم َلغذذُن جلطيىُلُؾٕذذح قغذذد  فذذان  ، ز جلمكقذذُلجلقذذلُجش ؾذذُدضكغذذه جألمذذشجك َ جلمٕذذحي جلمقذعذذس

Wilson فٍٕذح جلىذحط ئلذّ جلذذٔه. فذحلمضجسعُن ال  طؿذةٓ ٔلذطقلٕلٍح عذذد جلكذحالش جلطذ غرد جلرلمىسض

ٔكطحؾُن ئلّ ضشأ جلقذ ز إلوقذحر أةىذحمٍم مذه جلىغذو

 (maggots) ،  ضغطذظ فٕذً  فرذحال   دَج    ألن

ذ، جٌزي جألةىح  ذحش مطُفش   ح لؿُجوذد كحوذص عمٕق ذح ليه ذٕىمذح مذىف ضذشجكم جلمرشفذس جلرلمٕذس جلىذحط فٍم 

ٌذُ دٔىذٓ َجلكحؾذس ئلٕذً  ئلذّ مذح س جللؿذُ فشفذ فذان  ، ٍذحمذه جلطغذٕذ علٕ َميذىٍم رجش ٔذُ  ةحمنذس

 ئوؿلطذشج َٔميه جلُقُي علّ ومُرؼ أمػل عه ٌزج فٓ جلشد جلمطنذحسخ ليىٕغذس ضنح لص ذحلطذسٔؽ.

حعُن جلمػلٕذذذس لهـَعلذذذّ جلغذذذٕذج أَ مذذذح دعذذذٓ ذذذذ( 1349 - 1348)علذذذّ جلطذذذحعُن جألعذذذُد عذذذح  

دعذص جليىٕغذس ئلذّ أعذحذٕع مذه جلقذُ  ، ّألَلذججلكحلذس حش جلقشن جلمىقش . فٓ جلؿىغٕسل فٓ غمحوٕى

 دعص ئلّ مضٔذ مه جالعطػمحسجش جلكيُمٕس فٓ جلركع جلرلمٓ جلطرٓ.، سَجلق ز. َفٓ جلػحوٕ

مذع ضطذُس جلرلذم َجلطيىُلُؾٕذح لضضجٔذذ ، Martinَكمح عرش عه رلذك مذحسضه ، َذقُسز أعم  

جإلقغذحط جلقذحٌش  ذؾيل كرٕشَضنح ل ، َذحضص لررس جلطُجسب مقٕذز، جإلقغحط جلرح  ذحلقُز جإلوغحوٕس

. َئرج كذذحن علذذّ جلىذذحط أن ٔيُوذذُج (116 - 1969) لجألؾٕذذحل جلغذذحذقس ُد جإللٍٕذذس جلذذزْ جذطلٕذذص ذذذًقٕذذذحل

ئلّ سَقحوٕحش لجلرقش جلؿذٔذل جلفشدٔذس  علٍٕم أن ٔىؿزذُج فمه جلمشؾف أن  ، مطذٔىٕه فٓ جلرحلم جلكذٔع

 جلمغطرذز. جلطقلٕذٔس َلٕظ ئلّ جلرقحتذذً(  ح )قٕع ٔقشسَن مح عٕإمىُنرجضٕ    إعغسجلم

1

ىذح قطذّ أو  ، (1974) َآخذشَن Bergerصعذم ذشةذش ، فٓ جعطيؾحفً لغٕيُلُؾٕح جلرمل جلكذذٔع

 ًحل ٔقرد جلطُفٕ  ذٕىح ضيىُلُؾٕ   جلطيىُلُؾٕح جلكذٔػس ؾلرص مرٍح لَعٕ   فان  ، لُ كىح ةٕش َجعٕه ذحألمش

. ٔفطذشك جلرمذل علّ رلك ( مػحال  componentialityئلّ ميُوحضً ) ٓ َٔرذ ضقغٕم جلؾ َذٕه جلمقذط.

ٔميذه ضقلٕذل ، ٔميه ضقغٕمٍح ئلّ أؾضج  قحذلس للطرذٔل ئلّ مح ال وٍحٔذس. َذحلمػذل ألؽٕح مررم ج جلكذٔع أن  

ّ مذه جلرمذل جلقذىحعٓ ئلذ ؾذشِ وقذل ٌذزج جلطُؾذًئلّ ميُوذحش ٔميذه ضيشجسٌذح ذذ  ضُقذو.  ؾشج جشجإل

                                                           

 ضرٕؼ دجخل أوغؿطٍح مغررس َفحضٍح فٓ ذرل جألقٕحن. دٔذجن ضقٕد جألةىح  َ 
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مشَؾذذً جلرطذذُلٓ ذرذذذأعذذلُخ ئدجسز عذذشي ٌَذذُ جلرمذذحل )

َذرذذذٌح ئلذذّ  (((Fordismلجلفُسدٔسل ـذذذ 

، ف ذذٕه ٌذزي جالفطشجمذحش َضرذحلٕم مررذم جلذذٔحوحشمذح. َذٕىمح ال ُٔؾذ ضنحسخ َججلرٕشَقشجهٕس عمُم  

 فٍىحأ قٕض مٕ  لرٍُس جإللٍٓ. .ضُؾذ ضنحسذحش خطٕشز فٓ جلمقحسذس

 أعذذٓ مرقُلٕذذس جالعطقذذحد جلذذذٔىٓ  فذذٓجلرلذذم َجلطيىُلُؾٕذذح  شضذذأغٕش أن   ٔرذذذَ، ( ) مغذذحسإلٔؿذذحص جل

أٌمٕس مه جلطذأغٕش جلشفٕذع للطذشس جلطرٕرٕذس فذٓ جلطفيٕذش.  أقل جلطقحد  جلمرحؽش رلك أن  فٓ جلغحلد.  حفٍمٍ

جلرق وٕس جلمنمشز َجلطؾؿٕع جلنمىٓ لطررٕم جلزجش ؾر وذح  لم ٔؿرلىح جلرلم َجلطيىُلُؾٕح م قذز ذل ئن  

 ىح.ئلٕأقل عشمس مه أع فىح لطقرل فيشز عه قُز ئلٍٕس خحسؾٕس ذحلىغرس 

2

كحوذذص جليىٕغذس جلمغذذٕكٕس فذذٓ جلرقذذُس جلُعذذطّ مغذذطرذز ذؾذذذز  ج وذذأضٓ ئلذذّ ذٕذذص جلققذذٕذ.َأخٕذش  

جلطىذُ   . ةٕذش أن  ٌٓ َقذ عشفص جليىٕغس مح، َجعطثػحسٔس فٓ مُقفٍح مه جلمرشفس. كحن غمس ققٕقس َجقذز

كذل جلمذضجعم عذه جلمرشفذس جلقطرٕذس. َذٕىمذح  حقُمذلٕجلىضعذس جلمغذحَجضٕس  جؾطمع مذعؾطمحعٓ َجلػقحفٓ جال

أن ٔكيذم قٕذحز  مذه ةٕذش جلنذشَسْ ئلٍٓ ٔكيم قٕحضٓ جلخحفس ليه أميه للطقغٕم )ٌَُ فيشز ضضعم أن  

مذه جلقذرُذس ً كذحن فاو ذ،  ئؾشج  مرٕذمػحذس  لمؿحل جلرمُمٓ( أن ٔرملجلطضجمٓ فٓ جٔكيم جٖخشٔه أَ 

، ذميحن جلرٕؼ فٓ عحلم ٔطرحمل علّ أعحط جلمغحَجز فٓ جلقكس مع عذد كرٕذش مذه جلمرطقذذجش جلمطىذحفشز

ققٕقذس َجقذذز. ٔميذه أن وغذطمش فذٓ  ةٕحخمه دَن جفطشجك ، َجلزْ ٔىأِ ذىفغً عه جلطأكٕذجش جلقطرٕس

ىذح ٔؿذد أن ئلٕكٕف ذحلىغذرس مح ٌُ ف جإلفشجس علّ أن  فٓ فرُذس ىح وؿذ ةٕش أو  ، للرحلم ضفنٕل سؤٔطىح

ذذ أْ ؽذذخـئلذذّ ح ذحلىغذذرس ٔيذذُن فذذكٕك   ح للُتذذح  فذذٓ مؿطمرذذحش جلطغذذحمف جلذذزْ ٔرذذذ مذذشَسٔ    . ئن  حأٔن 

 ىذح ال وغذططٕع أن ويذُن مطٕقىذٕهدفرىح ئلّ أن وكٕح كمح لُ أو  ٔنرو جلذٔه مه خ ل ، مطىُعسَ مطغحَٔس

  مه ةٕش ققذ مه قرل مؿلظ ذُلطذُن ذ  قع  مه مؾٕثس  . غمس مػحل الفص للىرش ذخقُؿ ٌزي جلمؾيلس

لمذح ذذٕه جلذذٔحوحش

 (Bolton Interfaith Council)  ّمُجقذع  صٔذحسزفذٓ مىؾذُس ٔؾذؿع جلىذحط علذ

ٕكُٕنل َلمح ٔرطقذذي جلمغذلمُنل ٔرطقذي جلمغ فٓ ٌزج جلمىؾُس أَسجس عه لمح عرحدز مخطلفس فٓ جلمذٔىس.

. مذه جلقذرد أن ذحلطغحٍَْح فكٕكس جلػ ظ كمح لُ أو  قذ  ٌزي جلذٔحوحش ٔ ٌَُ، لمح ٔرطقذي جلٍىذَطلَ

                                                           

َئلٕذً ضىغذد جلفُسدٔذس جلطذٓ ٌذٓ هشٔقذس فذٓ جلرمذل َجإلوطذحؼ ضشضيذض علذّ أن ٔيذشس جلرحمذل جلرمذل ، ٔققذ ٌىشْ فُسد مإعظ ؽشكس فُسد للغٕحسجش 

 :  علّ جألوطشوٕص britannicaوفغً هُجل جلُقص مه دَن أن ٔطشأ ميحوً. ٌَزج ٔخفل جلطيلفس َٔغش  جلرمل. جورش مُعُعس 

   http://www.britannica.com/topic/Fordism 2015ـ  06ـ  26


ن ذذٕه ؾمٕذذع ٌَذذي ٌذزي جلمإعغذس ضرضٔذض جالوغذؿح  َجلطفذحٌم َجلطرذحَ، مإعغذس فذٓ ذلذذز ذُلطذُن جلُجقرذس ئلذّ جلؾذمحل جلغشذذٓ مذه محوؾغذطش ذذاوؿلطشج 

 :http 2015ـ  07ـ  02: جورذذذذذش، خحفذذذذذس فٕمذذذذذح ٔطرلذذذذذ  ذحلقنذذذذذحٔح جلمشضرطذذذذذس ذحلؾذذذذذأن جلذذذذذذٔىٓ، جلمىطمذذذذذٕه ئلذذذذذّ مؿطمذذذذذع ذُلطذذذذذُن

//www.boltoninterfaithcouncil.org.uk   



   

21 

Secularization 

أن ضطؿىذذ ، الٌطمحمحضٍذح جلشَقٕذس جلىحؽذثس قذذسضركذع عذه م قٕمس ؽحذس مه ذُلطذُنوطخٕل كٕو ٔميه لم

  ْ  لٕذ جلػ غس مه خ ل وغرٕس كٍزي.مه ٌزي جلطقح وغخس فٓ أ

ج فذٓ َكحوص ضقٍقش  ، ٕسمذِ جلقشن جلرؾشٔه فٓ جلذٔمقشجهٕحش جللٕرشجل ّعل َجمكسجلىطٕؿس  ذذش

ص جلىغذرٕس جلذذٔه ذُجعذطس ئذرذحد جلغذرد ٌَىذح فذٓ أعذذجدٌم. لقذذ أَمه غم ضىحقق  ، جلطضج  جلمُجلٕه لليىٕغس

جألفنل

لزْ ٔنمه ألْ ؽخـ أن ٔىذمؽ أذىحؤي فٓ جلذٔه عرش جلطىؾثس جالؾطمحعٕذس. َئرج كحوذص كذل ج 

عىذٌح ال ، جلمٍشهقُن ئلًٕ شعلَئرج لم ُٔؾذ ؾكٕم ٔع ، ئلّ  ٔقُد  جألدٔحن )َال َجقذ مىٍح( ضقذ  عرٕ   

 قحؾس ئلّ ممحن جوطقحل جلرقٕذز.

، َجلرقلىذذذس، جلمؿطمرذذذٓ قٕذذذذَُجلط، جلطمذذذحٔض جالؾطمذذذحعٓ َجلػقذذذحفٓ ـ ذذذذشجدٔغم جلرلمىذذذس أن  شٔقطذذذ

، ه. َمذع رلذكقذُك جلذذٔض، َجلطىذُ  جالؾطمذحعٓ َجلػقذحفٓ جلمطضجٔذذ، ىضَ  وكُ جلمغحَجزَجل، َجلفشدجوٕس

ٔؿذ جلذٔه أَ ٔغذطرقٓ  مح عذج قٕىمحٌزج فكٕف : عٕنٕفُن مٕضز ٌحمس للرشجدٔغم ةحلرٕس جلمىحفشٔه فان  

. َٔميذذه ئٔؿذذحص جلكذذحالش (supernatural) جألفذذشجد ذمذذح ٔطرذذحلّ علذذّ جلطرٕرذذس ئخرذذحسلفرلذذً ةٕذذش  عمذذ   

 ح  جلػقحفٓ.جلطكُل جلػقحفٓ َجلذف: جليػٕشز َجلمطىُعس لزلك جلرمل ضكص عىُجوٕه

 فذذان  ، قٕػمذذح َقرذذص جلٍُٔذذس جالؾطمحعٕذذس ضكذذص جلطٍذٔذذذ فذذٓ عذذٕحس جلطكذذُالش جالؾطمحعٕذذس جليرذذشِ

قغذذحط ذحلقٕمذذس. ٔميذذه إلعذذه ج جدعذذح  ؾذٔذذذ ٌذذزي جلطكذذُالش أَ ضأكٕذذذ ؿحدلذذسعلذذّ م قذذذ ٔغذذحعذ جلذذذٔه

ؿذٔذذ. ضذذُفش جليىٕغذس مؿمُعذذس ذذٕه جلذُهه َجلرذذحلم جل جلكشكذذس جلذٔىٕذذس أن ضغذٍلرشقٕذس ـ للمؿمُعذحش جل

 ح رجش ف ش مع جلُعو جالؾطمحعٓ جلؿذٔذ.ٍح أٔن  ليى  ، حسأ قٕمكغطك َضطؾدجعمس ضطكذظ ل

فذٓ  َرلذك، حضقُٔطذً َلذُ مإقط ذَ جلمرىذّ جلكفذحظ علذّغمس مرٍش آخذش للمٕذل فذُخ جلذذٔه ذغٕذس 

 َعرذشمذرٕس جلطشجضرٕذحش. ََ، ل جلطقلٕذٔسحعحش َأومحه جلرممجلطكذٔع جلؿ قطمفقذ س جلطكذٔع رجضً. عٕح

ح ذذذأعشجي جلمشكذذض أكػذذش َعٕ ذذَجلىذذُجقٓ جلىحتٕذذس  جالؾطمحعٕذذس جلٍذذُجمؼفذذحسش  ضُعذذٕع وطذذحس جلطُجفذذل

 ئلذّح عذرٕ  ، فذٓ قلذد جلمؿطمذع فيذحوُج مطكفذضٔه لطرؾذٕش جلرقٕذسمه َؾذذَج َجلريظ فكٕف. أمح  َعحدجضً

كحوذذص قطحعذذحش ، . َذحلمقحذذذللمٍزذذذسلفذذٓ مرطقذذذجش َممحسعذذحش  حجؾطمحعٕ  ذذجعذذطٕرحذٍم عرذذش ئدمذذحؾٍم 

                                                           

 ٔققذ جلكقٕقس جلُجقذز جلمغطرذز. 
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 فرذ    كحوص خحفس عىذمح، لُأ جلمٍزخ جلمقذمس لٍحومحرؼ جلغ طكفضز لطرىٓم ذذَسٌح جلٍحمؼ جالؾطمحعٓ

مذٕ د جلطقذىٕع َجلطمذذٔه ئلذّ  أدِلقذذ  .Brown 1987))ذذشجَن رجضذٓ َضكغذٕه  فٓ عذٕشَسز ضذشس  

 جلكشكحش جلمقلكس َجلمؿذدز.

جلػقحفذذس َجلٍُٔذذس  صَجؾٍذذمذذح كٕػفً جلنذذحمه لٍُٔذذس جلؿمحعذذس. ذٔه كأو ذذجلذذح مذذح ٔطقذذشي ةحلر ذذ

َٔيذُن ، ح مذه هذشي مقذذس ٔذذعم ئمذح دٔحوذس دخٕلذس أَ علمحوٕذس ضغطؾذشَْجإلقغحط ذحلقٕمس ضكذذٔ  

. ٔميه للذٔه أن ُٔفش مذُجسد للذذفح  ٍحكرك طمٔجلرلمىس عُي  فان  ، حح علرٕ     ضقُٔم  ُ  رلك جلمقذس قذ قع 

ٔرذ دَس جليحغُلٕيٕس فذٓ جلمقحَمذس جلُهىٕذس َ. هرقٕسأَ عشقٕس أَ ، ٕس أَ مكلٕسقُم عسعه غقحفس ؾمح

ذ جلرُلىذٔذس مذذ جلؾذُٕعٕس جلغذُفٕحضٕس مػذحال    Szajkowski) )عحدؾيُفغذيٓ ح علذّ ٌذزج جألمذشسجتر 

1983. 

جلػقحفٕذذذس ٌذذذُ  رشجقٕذذذلج مذذذه جلمؿذذذحل ٔقذذذرف مطكذذذشس  أَل ، جلطمذذذحٔض جلذذذُظٕفٓ عذذذٕشَسزفذذذٓ 

، . ففذذٓ جلغحلذذدسجالقطقذذحدٔ رقلىذذسجلقٕذذذ جلذٔىٕذذس ضغذذططٕع أن ض ـذذـ جلٍُٔذذس جلرشقٕذذس ن  ةٕذذش أ، جالقطقذذحد

. رقلىذسٔميذه للذذٔه أن ٔلغذٓ جل، َقطذّ فذٓ جالعذطٍ أ، ج مذه دٔذحوطٍملُٔظو أسذذحخ جلرمذل لأفذشجد  

، ح مذذح ٔيذذُن لذذذِ جلرلذذذجش جلقذذغٕشز فذذٓ ئٔشلىذذذج جلؾذذمحلٕس ؾذذضجس ذشَضغذذطحوطٓ َآخذذش كذذحغُلٕيٓةحلر ذذ

ٔقذذحهع ، وكذذُ مذذشذف ذُجقذذذ فقذذو. َفذذٓ أَقذذحش جلطذذُضش جلؾذذذٔذيطفذذٓ علذذّ للغذذُس أن ٔ قٕذذع ٔميذذه

 ٍم.لمغحفحش ذرٕذز لٕطحؾشَج مع هحتفط َٔغحفشَن حذرنٍم ذرن   أعمحلجلرشَضغطحوص َجليحغُلٕك 

أقلٕذس مكحفذشز أن ضمىذع  سذمح ضكحَلل. جلمؿطمرٓ قٕذطُح عملٕس لجليرف جلذفح  جلػقحفٓ أٔن  ٔ

 ؾمذحعٓ( ال mode societalرذٓ )ح لذىمو مؿطمَفق ذإال  جلزٔه ٔىرمذُن قٕذحضٍم ٍفض كل جلؿمحعس. 

(community mode) ،ذ سذمح مذح ح لذزلك. َفذٓ جلىضجعذحش جلرشقٕذس )كٔرذَن خُوذس َٔرذحقرُن ضرر 

( مذذه ٔطضَؾذذُن مذذه جلؿحوذذد جٖخذذش للكذذذ جلفحفذذل جلرُعذذىس َئٔشلىذذذج جلؾذذمحلٕس مذذػ   ٌذذُ جلكذذحل فذذٓ 

لكشط جألٌلٓل مألُفس حٔقركُن أٌذجف  

. 

حس جلقذُس جوطؾذ ج ألن  ورذش  ، جلذٔىٓ جٖغحس جلمرشفٕذس للطرذدٔذس -ٔيطم جلقشج  جلرشقٓ، جَأخٕش  

جلطكذُل وكذُ جلىغذرٕس مذه قٕذع ٌذُ  ج للػقحفذحش جلرذٔلذس. ئن  ؾذذ    ؽذحملؾذًُٔ جلىمطٕس جلمإرٔس ٔغمف ذط

علذّ مكمذل جلؿذذ.  حطٌذإال  جلىذ علذّ أن وأخذز أَلثك جلزٔه وخطلو عىٍم ٔطُقذوهشٔقس العطٕرحخ 

                                                           

 أَقحش جالمطشجذحش َجلكشَخ. جلكشط جألٌلٓ مُجهىُن ٔأخزَن علّ عحضقٍم قمحٔس جلكٓ َجلممطليحش خحفس فٓ 
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ٔغذذذَ جلطٍذٔذذذ جلمرشفذذٓ ، جلٍُٔذذحش جلرشقٕذذس ج ال ٔطؿذذضأ مذذهقذذرف جالخط فذذحش جلذٔىٕذذس ؾذذض   َقٕذذع ضع 

ح وؾذش جلرشَضغذطحوص جألعذيطلىذُٔن سعذُم  ، ح. فٓ جلقشن جلطحعع عؾذشح وغرٕ   جٖضٓ مه جٖخشٔه مرٕف  

 فذذٓ مكحَلذذس مذذىٍم ضؿىذذد شٔهكحسٔيحضُسٔذذس عذذه جلشرجتذذل جالؾطمحعٕذذس لليحغُلٕذذك جإلٔشلىذذذٕٔه جلمٍذذحؾ

 .جعطرحسٌم مغٕكٕٕه

جلكُٕٔذذس جلذٔىٕذذس فذذٓ جلُالٔذذحش  ٔذذضعم عذذطحسأ أن   ح ٖغذذحس جلطىذذُ .غمذذس قذذشج ز مخطلفذذس ؾذذزسٔ   

ذعذُق   ٔمطلذكفذٓ كذُن ٌذزج جلرلذذ ضؿذ ضفغذٕشٌح جلمطكذز جألمشٔيٕس  ج ح كرٕذش  ح قذشز للغذلع جلذٔىٕذس َضىحفغ 

ٔرقذذٓ كمذذح ، . ٔغذذمف جلطىذذُ  للؿمٕذذع ذذذأن ٔؿذذذَج دٔحوذذس ضىحعذذد جٌطمحمذذحضٍمٍذذزي جلغذذلعذذذٕه جلمذذضَدٔه ذ

َٔقذذذ  سؾذذحل جلذذذٔه ، أكػذذش عذذٍُلس دٔحوذذس ؾذٔذذذز عمذذ    جذطذذذج َمذذه غذذم ٔؿرذذل ، جلطيذذحلٕو مىخفنذذس

 (.Young 1997جلكُجفض لطؿىٕذ جألضرح  )ُٔوغ  ئمحفس ئلّ

 supplyل )جلمذُجسد جإلمذحفٕسومذُرؼ لمه جالخطٕحس جلرق وذٓ أَ  ٔذعم جلذلٕل ؾُجود قلٕلس

side) ،مكذحَالش  َقذٌح جلذسجعذحش جلطذٓ قذذمٍح عذطحسأ َؽذشكحؤي ضذذعم جلمقحسذذس جلرحمذس. ئن   ليه

مىذحه  مخطلفذس دجخذل مذه عذُج  عرذش جلمقحسوذس ذذٕه جلكُٕٔذس جلذٔىٕذس َجلطىذُ  ، جعطىغحل ٌذزج جلرمذل

ٔرذذ جلرػذُس علذّ آغذحس ئٔؿحذٕذس للطىذُ .  فذٓ ضفؾذل، مؿطمع َجقذذ أَ عرذش جلمقحسوذس جلرذحذشز للػقحفذحش

أَسَذذذح أعلذذّ ذيػٕذذش فذذٓ جلذذذَل جلُجقرذذس ضكذذص ٌٕمىذذس دٔذذه َجقذذذ  فذذٓ ؾمٕذذع أوكذذح جلذذُال  لليىٕغذذس 

، فذٓ دَل جلرلطٕذ َ( مىً فٓ جلػقحفحش جلمطىُعس كمح ٌُ جلكذحل فذٓ ذشٔطحوٕذح. َذُلىذج مػ    كأٔشلىذج)

َال  جلغذحققس مرذذالش جليحغُلٕيٕذس رجش جلغحلرٕذس جوٕذح لذذِ لٕطُوؿذذ ، لٕطُجوٕذح َالضفٕذح َئعذطُوٕح ٌَذٓ

 لليىٕغس أعلّ ذيػٕش ممح لذِ ئعطُوٕح َالضفٕح جلمخطلططٕه ذؾيل أكرش.

 Jelen 2002فذٓ ميذحن آخذش )ٔلذٕه  جلمذُجسد جإلمذحفٕسلمقحسذذس  عمٕذ ال ذذ مذه ئٔؿذحد وقذذ 

م جلذزْ ٔؿذذي ومذُرؼ ن جلذذعحكذ حعأمع وقططٕه فقو. أٔ   ، ذٍزج جلخقُؿ. ( Bruce 1999َذشَط

جلكُٕٔذس جلذٔىٕذذس فذٓ أمذذحكه مخطلفذس فذذٓ جلُقذذص مذه خذذ ل جلمقحسوذس ذذذٕه جلطىذذُ  َ جلمذُجسد جإلمذذحفٕس

عذُج   مع مشَس جلُقذص. ً مذقُس ذُجعطس جلىطحتؽ جلمغطخلقس مه جلركع فٓ ميحن َجقذفاو  ، عٕىً

ج أكػذش ح مىطؾذش  قُٔ  ذ جلذٔه كذحن ذ أن  ىح وؿفاو  ، عيطلىذج أَ جلىشَٔؽ أَ ٌُلىذججأخزوح كىذج أَ أعطشجلٕح أَ 

ممذح كحوذً عىذذ مذطم جلقذشن جلرؾذشٔه. فرٕىمذح فذحسش ٌذزي  1950أَ عح   1900أَ عح   1850عح  

 أكػش. علمحوٕس ح أفركصجلمؿطمرحش أكػش ضىُع  
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ومذذُرؼ جالخطٕذذحس جلرق وذذٓ جلمطرلذذ  ذحلغذذلُأ جلرؾذذشْ ٔرمذذل ذؾذذيل  ضفٕذذذ جلىقطذذس جلػحوٕذذس أن  

مذىخفل.  ر مذس جلطؿحسٔذسليذه جلذُال  لل جلطلذد جلرذح  جلطٓ ٔشضفع فٍٕذح مؿحالشلج ئلّأفنل ذحلىغرس 

للطمذحدْ ئلذّ أذرذذ قذذ أقذشجس  ىذحئو  : ؽشج  عٕحسز مرٕىس ضمىرىح مهح فٓ غقحفس ىكه ال وىذمؽ جؾطمحعٕ   ف

ح ه ذضذشضرو جسضرح، ً ٌُٔذس جؾطمحعٕذس مُسَغذسئو ذ ج؛جخطٕحس  لٕظ جلذٔه ، مررم جلرحلمئلّ . ذحلىغرس مميه

: جلمفحسقذسٌذزي ذطيلفس ؽخقٕس كرٕشز. مه ٌىح  َال ٔميه أن ضطغٕش ئالح ذٍُٔحش مؾطشكس أخشِ. َغٕق  

، جلذذٔىٓ عذُِ جلقلٕذل كذٓ ٔفغذش قٕع لم ٔر  مذه جلغذلُأ، جلمؿطمرحش جلرلمحوٕس ذؾيل كرٕش َقذٌح

 ومُرؼ جالخطٕحس جلرق وٓ. ٔفطشمً، جلذٔه ضؿحيلذِ جلىحط مُقو  فٍٕح ٕيُنع

 ؾذٔذذ ً عذُٕؾذ جوررذحظَأو ذ، علمىس مإقطس فقو جلرلمىس جلغشذٕس ح أن وضعم أن  مه جلمميه دَم  

جلُمذع جلرؾذشْ َمذع مذه جلذىمو جلذزْ ٔكطذحؼ فٕذً  ل ٌطمح  جلذٔىٓ. ٔرطقذذ جليػٕذش مذه جلمرلقذٕه أن  

ذطشٔقذس أَ  غططٕع ضقذٔمذً مشضرطذسَفٕمح ٔ فحلشةرس فٕمح ٔطرحلّ علّ جلطرٕرس: حجلىحط ئلّ جلذٔه دجتم  

 َرجش جالوطؾذحس جلُجعذع، هُٔلس جألمذذ جلرلمحوٕس فان  ، غم مهَح ال جوفقح  لً. ىح جسضرحه  ئُىذط ذأخشِ

 ذُمذذذُـ أن   رذذذحٌشزَجلمؾذذذيلس جل مغذذذطكٕلس. فكذذذٕه ٔطقٍقذذذش ضقلٕذذذذ دٔىذذذٓ مرذذذٕه ٔمذذذأل آخذذذش جلفؿذذذُز.

ذذ 150جلمغذذٕكٕس جٖن ضيحذذذذ مذذح ال ٔقذذل عذذه  جلمطىحفغذذٕه مذذه أؾذذل  مُؾذذحشَكذذل ، ٍقذذشح مذذه جلطقعحم 

َجلكشكذذذحش جليحسصمٕذذذس، جلطرذذذُٔل )جلكشكذذذحش جلخمغذذذٕىٕس مذذذه عؾذذذشٔىحش جلقذذذشن جلرؾذذذشٔه

مذذذه  

َسَقحوٕذس جلرقذش جلؿذٔذذ، حششكحش جلذٔىٕس جلؿذٔذز مذه جلغذررٕىَجلك، حشجلغطٕى

حش( مذه جلطغذرٕى 

جلزٔه ضكشسَج مذه أْ جٌطمذح  جلىحط  جلمطضجٔذز مه عذجدجألفٓ  فغٕشز غشزفٓ ئقذجظ غقطّ  أخفقص

 دٔىٓ مىرم.

ذ ليه ذرذل جلكحؾذس جلشَقٕذس جلفطشٔذس أَ  ح. فذحلفيشز جلطذٓ ضفٕذذ أن  ضُؾذ مؾذيلس مىطقٕذس أٔن 

، وٓدَس جلػقحفذذذس فذذذٓ ضؾذذيٕل جلغذذذلُأ جإلوغذذذحضٍمذذل  فيذذذشز، جلذجخلٕذذس عذذذُي ٔكذذذذظ فذذكُز دٔىٕذذذس

ٍذح ضفذُش وقطذس  ضُعذو فٕذً. ئو  ئلذّ جلفرذل علذّ وكذُ الجلىطحتؽ جلكحؾحش جلفشدٔس ضطشؾم  ضفطشك أن  َ

                                                           

ضطمٕذض ذذىمو مذه جلطذذٔه جلؾذررٓ ، ج ذرذ مىطقو جلقشنَجصدٌشش كػٕش  ، قشكس ضؿذٔذٔس مغٕكٕس ظٍشش مع ذذجٔس جلقشن جلرؾشٔه فٓ جلُالٔحش جلمطكذز 

 كحلغىح  جلؿمحعٓ َجلٍٕؿحن جلشَقٓ َمرؿضجش جلؾفح ... ٌَزج أقذ أعرحخ جوطؾحسٌح جلغشٔع فٓ جلرحلم. جورش

   http: //www.gotquestions.org/Charismatic-movement.html 2015ـ  06ـ  26


فٍذذٓ ضىٍذذل مذذه كذذل جلرقحتذذذ ، قشكذذس سَقٕذذس لذذٕظ لذذذٍٔح وذذـ مقذذذط أَ ورذذح  مشكذذضْ أَ سؾذذحل دٔذذه أَ مشكذذض ؾغشجفذذٓ أَ عقٕذذذز... َعلذذّ جلرمذذُ  

 َجلذٔحوحش جلقذٔمس َجلكذٔػس. جورش 

 http: //www.religioustolerance.org/newage.htm 2015ـ  06ـ  26
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. َقطذّ َعذه هشٔقٍذح جلذَجفع جلرُٕلُؾٕس َجلىفغٕس ضؾيلص َضمفقلص دجخذل غقحفذس مرٕىذس مفحدٌح أن  

مذح مرىذّ لمررم جلىحط عٕطشقُوٍح علّ أوفغذٍم )مذه قرٕذل  لُ َؾذش ضغحؤالش أعحعٕس ذكٕع ئن  

، ذحليلمذذحش رجضٍذذحعطقذذُا جلغذذإجل  ج كرٕذذشز مذذىٍمأعذذذجد   ىذذح ال وغذذططٕع أن وفطذذشك أن  فاو  ، (لجلكٕذذحز 

ذ فان  ، وحٌٕك عه ضرىٓ جلؿُجخ وفغً. َعلّ جلريظ مه رلك ح مذه عذلطس جلفذشد جلمغذطقل ضمىذع ئؾمحع 

ذأن ورذضَ ئلذّ جلفشدجوٕذس كذل أمذشخ جلىقذحتـ جالؾطمحعٕذس َأن و مذه جلؾذحتعٌزج جلقرٕل. َذٕىمذح   ه  ك 

دَن جلطخلذٓ جلىذحط فذٓ جلغذشخ ٔذُ ز علذّ أن  ً ال أمذحسفاو ذ، ئلّ عرٕل فٓ جلكٕحز ٔ تم جلؿمحعذس أكػذش

 مذه جلؿمٕذع أن لٔشؾرذُجل (communalist) عه جعذطق لٕطٍم. ٔشٔذذ مذه ٔخلذـ جلذُال  لؿمحعطذً

 .مرحدتًئلّ 

جلرقذٔذذس جلمؾذذطشكس  ضغذذطلض  جلذذىرم: ٔقطنذذٓ مىذذٓ جالخطقذذحس أن أقذذُل ٌذذزج ذيذذ   فذذشٔف

ٕه للؿمحعذذس. فذذٓ ذرذذل جألَمذذح  ض  ذقذذح  جلذذذٔه مذذه جألفذذشجد أن ٔيُوذذُج خحمذذرَٔغذذطل، جإلكذذشجي

ذ جالعذذطق لٕس جلفشدٔذذس مذذه قرذذل جلٍُٔذذحش جلمؾذذطشكس. َفذذٓ ( ضقٕ ذذ)كحلقذذذجمحش جلرشقٕذذس جلذٔىٕذذس مذذػ   

ىذح كذش. ئو  ققذُس جلمغذطٍلك جلمغذطقل جل جفع جلفذشد عذهذٔذ، ٕحش جلغىٕس َجلمغطقشز فٓ جلغشخجلذٔمقشجه

عذطقُدوح ئلذّ  مرٕىذسجؾطمحعٕذس ضقذُس قذُِ  َمذح لذم وغذططع وخطذحس آلٍطىذح. وخطحس علرىح جليٍشذحتٕذس؛

ل. ال ٔيفذٓ أن وقطذشـ ئؾمذح  ئٔذذُٔلُؾٓ ؽذحم ئقذذجظله وغططٕع ضقذُس ، جلطىحصل عه ضلك جلكشٔس

َل أعذذجد إلذه ضذ، حمه دَن َؾُد غقحفس مؾذطشكس عذلف  فؽرُسوح ذحلشمّ.  كحسغس مرٕىس قذ ضضعؽ أن  

ه ضغذطؿٕد ذؾذيل ؾمذحعٓ. عىذذمح ضطؾذيل َمذه غذم لذ لىحط كحسغس مرٕىس ذحلطشٔقس وفغذٍحكػٕشز مه ج

ذ أْ مقذذجس مذه جلطذُس له ُٔلِّذ، غقحفس مؾطشكس لمؿطمع مرٕه مه مرحدب فرحلس ضغمف للفشد ذأن ٔخطحس

 ح.ح مؾطشك  ح عقذٔ   جلشَقٓ ورحم  

جلقذذفس  ذذحخضقٍقش جلذٔه فٓ جلغشخ لذٕظ مذه  ذشجدٔغم جلرلمىس أن   ٔضعم، َعلّ عرٕل جلخطم

ز لطؾذذيٕلس مذذه ضغٕذذشجش جؾطمحعٕذذس مرقذذذز وذذذعٌُح جلطكذذذٔع مذذه ذذذحخ ذذذل ٌذذُ ققذذٕلس ةٕذذش مققذذُد

ٍذذح لٕغذذص قطمٕذذس. ليذذه مذذح لذذم وغذذططع ضقذذُس قلذذد ٔطذذحل جالعذذطق لٕس جلػقحفٕذذس جلمطضجٔذذذز جإلٔؿذذحص. ئو  

 .(irreversible) ج ال سؾرس فًٕضرذ أمش   مىس ٔؿد أنجلرل فان  ، للفشد
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