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 صورة اإليمان في مرآة اإلناسة
 الدكتور أمحد ماجد

: أنثرُبولوجيا اإلميان؛ املشروع احلداثّي التنويرّي؛ الثقافة؛ الصراطّية؛ ْكِلُفرد غريتز؛ إرنست ِغلنر؛ المفردات المفتاحّية
 طالل أسد.

 

 مة مقدّ 
بدأت تشهد منذ  فالنظرة إليه .نالدي لالتحوّ هذا وقد طال  ،يف حياة اإلنسان ًلا كبريااقت احلداثة حتوّ حقّ 

ويستبدل ة، حيث أخذ التنوير يعمل على ضرب األصول املرجعيّ  حتّوًلت كبرية، هناية القرن التاسع عشر
 .الدين باحلضور يف العامل

عنها كما  وصفها واحلديث ، وليس عن، أخذ يبحث عن معاين األشياءيف إطاره احلضاريّ  ،فالتنوير
ا احلداثة، اليت تسعى اتلغتها، إّّنا من خالل آليّ من  اهي يف احلقل، وانطالقا  إىل تدعيم أصوهلا عرب  دائما

، الذي ميكن العودة إليه هذا العنصر املرجعيّ ى اًلنفكاك واًلنفصال عن التقليد؛ العمل احلثيث عل
 .ةسيادال والسلطة برتكيز مبدإة الكالم مشروعيّ  كيدتأفالتنوير عمل منذ البدايات على  .بشكل دائم

، اليت ة يف الفلسفةجعيّ ر ، إّّنا جند أصوله املطفرةنتيجة ث عنه مل حيدث وهذا األمر الذي نتحدّ  
يدخل يف هذا  تو الديكارتّ والكوجي ة املعرفة،الوجود إىل نظريّ  عنأخذت تنزح منذ بدايات احلداثة 

وجود العامل على كيد بقدرة التفكري على بلوغ احلقائق أو التأ هناك إميان اإلطار، حيث أصبح
وهذا  .لفهمالذي يرتافق مع القدرة على ا وجوديّ ال ، ميارس حّقهرفكّ يعندما اإلنسان  ألنّ  ،املوضوعيّ 

 .من اجلانب الذاتّ  سلطة على القول والتفسري انطالقااأعطى اإلنسان ال ،على الرغم من بساطته ،األمر

، سعت إىل تفسري نتشرت بعد التنوير احلضاريّ اليت ا نالحظ أّن معظم العلوم واملفاهيممن هنا، 
 عندما يصطدم حّت  .الفهم علىد هناك أشياء مغلقة عسرية فلم يعُ  عطاء املعىن له.أي إىل إ العامل،

 ؛العامل لايف قب ، وهذا األمر يشبه املرآة املوضوعةةة تأويليّ اإلنسان مبثل هذا األمر عليه أن يقوم بعمليّ 
 ،يف ذات املرآة، بالتايل حاضراا عكاس على صفحتها، األمر الذي جيعلهنلال لفكّل ما حييط هبا قاب

عكاس الذي ميكن نهذا اًل .نطباعها على صفحة املرآةة امن كيفيّ  الشرح انطالقاايفسح اجملال أمام 
الذوات  ، ألنّ ةا حقيقيّ  قد ًل يعطي صورةا  – ته وقدرته على الشرحيّ على أهّ و  – احلديث عنه ووصفه

 ،على الرغم من صقلها وضبطها ،آةر ناهتا اليت ًل تستطيع هذه املتها ومكوّ ابعة يف اخلارج هلا خصوصيّ الق
 ة.بذاهتا مستقلّ تستوعبه أو تعيشه، ألهّنا أن 
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ميكن رؤية ، يًّاكلّ    باعتباره أمراافما حيصل يف احلقيقة، أّن هذا اخلارج عن املرآة، مل ينتقل إليها إًّل 
، ثانيةا  ةا ة مرّ ة الكهف األفالطونيّ وهذا ما حييلنا إىل نظريّ  .ًل ميكن الكالم عن حضورهالظاهر منه، ولكن 

 ر أّن ما نراه هو احلقيقة.حيث نرى الظالل، ونتصوّ 

ة انعكاس صورة الدين يف وبالعودة إىل موضوعنا األساس، سيحاول هذا البحث احلديث عن كيفيّ 
رنست إ هي يف هذا العلم دوراا حموريًّا لعبت ،ةإناسيّ  اتنصوص لثالث شخصيّ  قراءة عرب علم اإلناسة

يف تعاطيهم مع  تهم، إّّنا خلصوصيّ عشوائيًّا لؤًلءمل يكن اختيارنا هلو  وطالل أسد.، فورد غريتزلِ كلنر، و غِ 
دة، هات متعدّ بني توجّ  ، فمعهم نقيم نقاشاا حقيقيًّااإلسالم من جهة أخرىمع علم اإلناسة من جهة، و 

 .نقل إلينا أكثر من وجهة بالتعاطي مع املوضوع املعاجلتستطيع أن ت

م للموضوع وطريقة عرضه ة اليت استخدمها هلؤًلء،نهجيّ ات املظهار اآلليّ إ ،وقصدنا من هذا األمر
والغاية  .رؤيتهم ملوضوع اإلميان على أن نستنتج من خالل هذا الفهم املعاجل، وطريقة فهمهم لإلسالم.

ًلت طالالقيام ببعض اإلعدم بطابع العرض يف معظم األحيان، وهذا ًل يعين  زاليت نسعى إليها تتميّ 
  يف بعض األحيان. ة التفسرييّ 

 

   المعنىفي سبيل : أّوًل 
ًل ستطيع تعريفه ، فكّل ما ًل أادا  حمدّ عطائها معىنا إىل تفسري األشياء وإ ،نذ انطالقتهم ،سعى التنوير

ارات ة وقبل أن تعيد تشكيل نفسها على صورة تيّ ضة األوروبيّ ميكن احتسابه يف إطار احلداثة، فالنه
، عِملت على إعادة وضع املفاهيم يف إطار رت مع تغيريات يف بنية التفكري الغربّ ة، تبلو ة وفلسفيّ فكريّ 

ىل تعريفه أحيل إىل إتصل الدًللة  رسة األشياء وعنونتها، وكّل ما ًلة واضحة، تقوم على فهبنية دًلليّ 
تاريخ الجنون في العصر أشار ميشال فوكو يف كتابه  ،ضمارويف هذا امل. في من املنظومةونُ  التقاعد
 ، حيث كان احلمق يف القرونالتنوير ة احلمق بني القرون الوسطى وعصرإىل اختالف نظريّ  سيكيّ الكال

ل النهضة حتوّ  نتقال إىل عصراًليشون معه دون حواجز، ولكن مع ا، وكان الناس يتععاديًّا أمراا الوسطى
ي جزوا يف مكان خاص سُّ واحتُ  ،صل هلؤًلء عن اجملتمعة، ففُ اجلنون إىل نقيض للعقل بصورة قطعيّ 

ة، اليت تقوم على ة التقليديّ من البنية املعرفيّ  اخلطوة ُتظهر انتقال العقل احلديثوهذه  ،1مستشفى اجملانني
 ة.اًلحتساب والفاعليّ  تقوم على مبدإ ةيّ إىل بنية رياض ،وعالقته بالذات ة النظام الوجوديّ خلفيّ 

                                                 
، العربّ  ) بريوت: املركز الثقايفّ  ، ترمجة سعيد بنكرادتاريخ الجنون في العصر الكالسيكيّ نظر، ميشال فوكو، ا 1

2005.) 
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 ،ووضع قوانني له على تفسري كّل شيء ، عملتالعلوم اليت نشأت منذ مرحلة التنويرنرى  ،من هنا 
ة بطموح ة، اليت نشأت على هذه اخللفيّ ة واًلجتماعيّ العلوم اإلنسانيّ  ،ومن هذه األشياء اليت ُعِمل عليها

ع باحلديث عن هذا األمر، إّّنا سنكتفي بعرض ولن نتوسّ  إلنسان،ة فهم ا، يقوم على إمكانيّ علميّ 
يف كّل عمل عنها ًل ميكن اًلستغناء  ةا مرجعيّ  أصوًلا  اليت اعتربها غريتزخصوصاا تلك البعض منها، 

 :ويف هذا السياق نالحظ .إناسيّ 

 

 2سطبيعة المقدّ و  دوركهايم أ.

فقد ، عموماا للعمل الرمزيّ  ةوللدراسة اإلناسيّ  ،ةدينيّ لإلناسة ال مرجعاا خاصًّاة دوركهامي ل نظريّ تشكّ 
الدين " ، حيث اعتربةللحياة الدينيّ  ةليّ األشكال األوّ  يف كتابه ة للديانةة العامّ النظريّ  رعرض هذا املفكّ 

 .سة، مبعىن مفصولة، ممنوعةمن اًلعتقادات واملمارسات املرتبطة مع أشياء مقدّ  متالمحةا  منظومةا 
 .3"ى الكنيسةسة واحدة، تسمّ يف ملؤسّ ، واحدةا  ةا أخالقيّ  مجاعةا  ارسات جتمعمعتقدات ومم

س فاملقدّ  .س الواقعيّ عن املدنّ  ساملقدّ  وهذا التعريف يفصل الشيء أو الفكرة عن الواقع، ليختلف
ولد من رحم الدين ي إىل القول بأنّ  هو صورة للمجتمع. وهذا يوصل ؛س الذي تغرّيت طبيعتههو املدنّ 

ل ل األوّ م(. ميثّ )املنظّ  من اجملتمع احلقيقيّ  )املتصوَّر( جزءاا المثاليّ ل اجملتمع ة، وفيه يشكّ ة اجلماعيّ احليا
 ة اليت تفرض لضمان حدّ ، وذلك لغرض شرعنة القواعد والقيم اجلماعيّ دهويف الوقت ذاته يوجِ  ،الثاين

 .4أدىن من اًلنسجام اًلجتماعيّ 

                                                 
أصلها من  ،يف كنف عائلة يهوديّة شديدة التديّن 1858إناسّي فرنسّي، ُوِلد عام  Emile Durkheimإميل دوركهامي  2

بولوجيا احلضاريّة والدينّية، وطّور واًلقتصاد، وعلم نفس اجلماهري، واًلنرتُ ترك دوركهامي أثراا كبرياا يف الرتبية، األلزاس. 
  .1917تويف عام  .ني، على رأسهم راد كليف براون ومالينوفسكيبولوجيّ من األنرتُ  األسلوب الوظيفّي، وأثّر يف جيل  

 له العديد من امللؤّلفات وأّهها يف سياق حبثنا:
Les formes élémentaires de la vie religieuse, 5th ed. (Paris: PUF, 2003); Sociologie et philosophie 

(Paris: PUF, 2004); Suicide (Paris: PUF, 1897); “L’Individualisme et les intellectuels,” ed. Marcelle 

Bergeron, 1898. 
، ترمجة مصباح الصمد، ثنولوجيا واألنتروبولوجيامعجم اإلأيضاا، إميل بيار بونت وميشال إيزار،  ،نظراو 

شاكر مصطفى سليم، ؛ 477 (، الصفحة2007شر والتوزيع، لؤّسسة اجلامعّية للدراسات والنامل)بريوت:  1الطبعة 
 .285(، الصفحة 1981)الكويت: جامعة الكويت،  1، الطبعة قاموس األنثروبولوجيا

3  
Les formes élémentaires de la vie religieuse, op. cit., p.64. 

 
 .285الصفحة  ،، مصدر سابقثنولوجيا واألنتروبولوجيامعجم اإل 4
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ل من خالل وعي اجملتمع بنفسه، لذلك هو ل يتشكّ األوّ  حر؛ين والسّ هذا، وقد ميَّز دوركهامي بني الد
5ةزبائنيّ  سات كالكنيسة، بينما الثاين عجز عن ذلك، وبقيت العالقة مع اجملتمع عالقةا متّثل مبلؤسّ 

. 

، ويقوم ببرت كّل ر اًلجتماعيّ وهذا الكالم الذي أوردناه عن إميل دوركهامي، يربط الدين بالتطوّ 
ى يف آخر ة اليت تتجلّ من املسرية اإلنسانيّ  ر، يصبح جزءااة، وهذا التطوّ على أسس الوحيانيّ  ة تقوممرجعيّ 

 أطوارها من خالل قيام فكرة الدولة.

 

 6ةة فيبر الفهميّ منهجيّ  ب.

ة ة على أفعال البشر، ويقارن بني اجلماعات الكاثوليكيّ يطرح فيرب مسألة تأثري اًلعتقادات الدينيّ 
 أبني اهلل املتعايل واإلنسان املهيّ  شاسعةا  يف أملانيا، وخيرج بنتيجة أّن الكلفينّية أقامت مسافةا والربوتستانتّية 

 هذا الكائن ريها أنّ ة عرب تنظدور كبري يف إرساء أسس الرأساليّ الدعوة  كان هلذه  .للخالص والشكّ 
ون واسطة أو العامل د ، عليه أن يعمل من أجل حلول ملكوت اهلل يفيف حالة عجزه وشّكه ،)اإلنسان(

والعودة إىل  ،والوهيّ   من خالل اًلبتعاد عن البعد اخلرايفّ إًّل  وهذا األمر لن يتمّ  .النعمةتواصل إًّل 
 ، حيث يكتشف جمد اهلل، خالق هذا العامل العظيم. ة النظام الطبيعيّ موضوعيّ 

والعمل مبا هو خدمة منجزة تعظيم جمد اهلل  إىل يسعى من خالل نشاطه اًلجتماعيّ  يتّ فالربوتستان
وامللؤمن  ا،ودينيًّ  اأخالقيًّ  اوواجبا  ، وبذلك يصبح العمل غايةا للعامل اًلجتماعيّ  لصاحل التنظيم العقالينّ 

 ويقني اإلميان.  وإّّنا من أجل بلوغ السالم الداخليّ  ،ع بثمارهليس من أجل التمتّ  ،يكّرس نفسه له

ة اليت القيادة الكاريزميّ  ل النبّ ، يشكّ  اجتماعيّ وسيلة تغرّي  ةفالدين من خالل هذه الرؤية املفاهيميّ 
حداث قادراا على إ ،وليس رجل العلم وحده ،الدينيصبح رجل  ،من هنا .تقوده عرب األخالق والسياسة

بل  – ةثلما ترى الوظيفيّ مب – فقط بالتايل، ًل تنحصر وظيفته يف حتقيق اًلنسجام اًلجتماعيّ  .هذا األمر
 عنصر جتديد وتغرّي. هو كذلك

                                                 
5  

Les formes élémentaires de la vie religieuse, op. cit.,  p. 65. 

 ومن ثّ وبولوجيا الثقافّية األمريكّية، استوحت منه األنرت  ؛1864يف إرفورت عام  Max Weberُوِلد ماكس فيرب  6
حماولة تأسيس  لىثنولوجّية. ويصّح األمر ذاته عك أثره على العديد من األعمال اإلبشكل تر  ،األنرتوبولوجيا التحليلّية

قارن للديانات الكربى )يدرس الصني واهلند واإلسالم واليهوديّة األوىل(، أو حماولة حتليل التطّور الذي املماع جتاًلعلم 
حتاليله  لىقاد من العامل البدائّي الذي يسيطر عليه املقّدس إىل اًلنفكاك من سحره يف اجملتمعات الغربّية، أو أيضاا ع

، ترمجة األخالق البروتستانتّية وروح الرأسمالّيةكتبه   د املتصّوفني الروس. من أهمّ للدور التارخيّي للنبّوة اليت اكتشفها عن
 باريس: مركز اإلّناء القومّي(.-حمّمد علّي مقّلد )بريوت
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ة للمعايري اًلجتماعيّ  ل األساس احلقيقيّ ، فلقد استطاع الدين أن يشكّ وهذا ليس كالماا جمّرداا
 ، إّّنا هو وسيلة جتديدفالدين بالنسبة لفيرب ًل يناقض احلداثة .7ةحدة األمريكيّ السائدة يف الوًليات املتّ 

عة، يف اجملتمعات املصن   ةا هبذا املعىن، وخاصّ  فهو عات.ة األفراد واجلماد ويقاوم تدمري هويّ عندما يلؤكّ 
 .ة املسيطرةة املركزيّ ة والسياسيّ ألجهزة اًلقتصاديّ ا لالفرد ضدًّ  أصبح حييل

والشعائر، والطقوس ، مثل التضامن، ةا للدين إنتاجات اجتماعيّ  نستطيع أن نقول إنّ  ،من هنا
، ، سواء على املستوى العمليّ ة للفرد واجلماعةة واًلقتصاديّ ماعيّ ىل احلياة اًلجتإتأثريها  ة، اليت ميتدّ الدينيّ 

 . أو على املستوى النظريّ 

 

 8ةالجماعيّ ة و فرويد والطقوس الفرديّ  ج.

ىن عليه فهم اكتشاف الالوعي، الذي ب ة من خاللة العلميّ عقالنيّ قواعده على ال أرسى التحليل النفسيّ 
ة، حيث ة واجلماعيّ س الفرديّ ث عنها الطقو األمور اليت حتدّ  ومن .خضاعها للمعاينةالظاهرات اليت ميكن إ

خيتلف  عارضاا عصابيًّا – اليت استلهمها من روبرتسن سيث ةة الطوطميّ النظريّ من وبتأثري  – الدين اعترب
غريزة ، كما يقوم بقمع الةزة األنانيّ يقوم على قمع الغريا، عامًّ  صاباا مهووسااة لكونه عُ يّ عن األعراض الفرد

 . يف املرض العصابّ  ةاجلنسيّ 

عليه من تكرمي للبديل عن  يأوىل للدين يف تاريخ اإلنسان مبا ه ها حماولةا ميكن عدّ ة الطوطميّ ف
ة وفرض اًلحتفال باألعياد التذكاريّ  ،أضف إىل ذلك ة متفاوتة.يّ ة من أهّ ومبا للوليمة الطوطميّ  األب،

 لفتها إىل املوت.ي خمامات والنواهي الت قد تلؤدّ احملرّ 

                                                 
7 

R. Bellah, Habits of the Heart, Individualism and Commitment in American life (Berkeley: University 

of California Press, 1985).  

 ، اختصّ صل يهوديّ أمن  ّنساويّ  طبيب (. هو1939 كانون األّول  23 - 1856 أيار 6) سيغموند فرويد 8
 الكتب اليت عاجلت الظاهرة الدينّية لديه: من أهمّ  .التحليل النفسيّ س ويعترب ملؤسّ  ، العصبّ  بدراسة الطب

 قلق في الحضارة ؛ )بريوت: دار الطليعة( ، ترمجة جورج طرابيشي[Moses and Monotheism] موسى والتوحيد 
[Civilization and Its Discontents]مستقبل وهم؛ )بريوت: دار الطليعة( ، ترمجة جورج طرابيشي [The Future of 

an Illusion]الطوطم والحرام؛ (1974وت: دار الطليعة، )بري  ، ترمجة جورج طرابيشي [Totem and Taboo]،  ترمجة
 (.1983)بريوت: دار الطليعة،  جورج طرابيشي

(، 1981)بريوت: دار الطليعة،  ، ترمجة سري كرمالموسوعة الفلسفّية ،ودينبو روزنتال  كذلك،  نظر،ا
 .23الصفحة 

http://ar.wikipedia.org/wiki/6_%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/1856
http://ar.wikipedia.org/wiki/23_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1939
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A8
http://en.wikipedia.org/wiki/Moses_and_Monotheism
http://en.wikipedia.org/wiki/Civilization_and_Its_Discontents
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Future_of_an_Illusion
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Future_of_an_Illusion
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Future_of_an_Illusion
http://en.wikipedia.org/wiki/Totem_and_Taboo
http://www.arkamani.org/vol_4/anthropology_4/zar/zar1.htm#روزنتال م. ويودين ب.، (اشراف) 1981#روزنتال م. ويودين ب.، (اشراف) 1981
http://www.arkamani.org/vol_4/anthropology_4/zar/zar1.htm#روزنتال م. ويودين ب.، (اشراف) 1981#روزنتال م. ويودين ب.، (اشراف) 1981
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 دة وقليلة.رجاعها بالتايل إىل عناصر حمدّ وميكن إ ،على نسق فكريّ  األسطورة تدلّ  أنّ  ،ويرى فرويد 
ب على الباحث حتديد ها، ويتوجّ وتعتمد على غريزة ًل ميكن ردّ  ،ةوهى بعيدة الغور يف الطبيعة اإلنسانيّ 

 .طبيعتها وخصائصها

ممكن الفهم، فهو ينتج  حّولت اإلنسان كائنااة، ة واجلماعيّ ديّ للطقوس الفر  وهذا الفهم الفرويديّ 
 .  ة ميكن أن تصبح واضحةا ليّ الرموز بشكل دائم، وهذه الرموز إذا أعيدت إىل ّناذج أوّ 

 

 9المشترك بين الدين والفهم العامّ والتفريق مالينوفسكي  د.

ة وحوافزها فات الثقافيّ قة بني التصرّ إىل فهم الثقافة كظاهرة شاملة عرب توضيح العال مالينوفسكيسعى 
لة من ّية الناجزة املشكّ ة اليت يعطيها هلا، على الكلّ عبارة الثقافة، حبسب أحد املعاين الرئيسيّ  ة. تدلّ الفرديّ 
باإلضافة إىل ضمان تكّيف أفراده، تناقل أّناطه املكتسبة. إّن  ،ن، واليت تلؤمّ ما سات العديدة جملتمعامللؤسّ 

 ة فكرة السياق للذهاب هبا إىل احلدّ يّ للثقافة قادت مالينوفسكي إىل استمزاج أهّ  عضويّ فكرة التحام 
 ة. ة كتعبري عن ضرورهتا الوظيفيّ جتماعيّ األقصى، وتصّور ترابط الوقائع اًل

واألفكار  ،ةوطبائع اجلماعات اًلجتماعيّ  ،من األدوات ا ذلك الكلّ يرى الثقافة بأهنّ  ،يسكمالينوفف
ف يف جمموعها اجلهاز الذى يكون فيه اإلنسان يف وضع يفرض تلؤلّ  والعادات اليت ،والعقائد ،ةاإلنسانيّ 

 ة.ق حاجاته الضروريّ لكي حيقّ  يّ ف نفسه مع هذا اجلهاز الكلّ عليه أن يكيّ 

حبيث ًل  ،هها بالكائن احليّ ويشبّ  ،متكامل وظيفيّ  يّ ثقافة هي كيان كلّ  كلّ   أنّ  يد مالينوفسكويلؤكّ 
 يها يلؤدّ  الوظيفة اليت ، وأنّ  يف ضوء عالقته بالكلّ جزء من الثقافة إًّل  أيّ  نستطيع فهم

أن  وليس من الضروريّ  ،الثقافة تدرس كما هي موجودة بالفعل بعناصر الثقافة األخرى، أي أنّ مرتبطة 
 .10رهااريخ نشأهتا وتطوّ نبحث يف ت

 

                                                 
جّي ّنساوّي املولد، بولندّي بولو ، عامل أنثرُ Bronislaw Kasper Malinowskiالف كاسبار مالينوفسكي نيسبرو  9

درس ىف جامعيت  العلوم الطبيعّية، ثّ  يف ،1908 سنة النشأة، بريطايّن اجلنسّية. خترّج من جامعة كراكاو )بولندا(
 يس  يعّد هو ورادكليف براون ملؤسّ  .ج ولندن. قام قُبيل احلرب العاملّية األوىل بدراسة بعض القبائل األسرتالّيةيز تًليب
 .780الصفحة ، مصدر سابق، ثنولوجيا واألنتروبولوجيامعجم اإلنظر، ا لوظيفّية ىف األنثروبولوجيا؛رسة ااملد
 
 نظر الرابط التايل:ا 10

http://anthro.ahlamontada.net/t228-topic. 

http://anthro.ahlamontada.net/t228-topic
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 11للدين والبعد الثقافيّ  هـ. تالكوت بارسونز

بني  والتفاعل اًلجتماعيّ ة للحياة الوحدة األساسيّ  ،بالنسبة إىل بارسونز ،جتماعيّ ف الفعل اًليلؤلّ 
، وما أوجه ة على الفعل اًلجتماعيّ  وهي مبنيّ الناس، فما من صلة تقوم بني األفراد واجلماعات، إًّل 

الفعل عنده  ذا يعدّ اهاهتا وأنواعها ومساراهتا، وهل أشكال للفعل اليت تتباين يف اجتّ إًّل  التفاعل اًلجتماعيّ 
ة وتفسري املشكالت اليت يعاين منها الوحدة اليت يستطيع الباحث من خالهلا رصد الظواهر اًلجتماعيّ 

 رها.سات على اختالف مستويات تطوّ األفراد، وتعاين منها امللؤسّ 

، وهو يندلتحقيق هدف وغاية حمدّ  اإلنسان لدى هو سلوك إراديّ  ،التعريفب ،والفعل اًلجتماعيّ 
[ 2] عن غريه من األشخاص،زه خصائص وسات متيّ  الفاعل مبا حيمله من بنية تضمّ [ 1]ن من يتكوّ 

ة جتعل الفاعل مييل إىل ممارسة ة وأخالقيّ هات قيميّ وموج  [ 3] ،وموقف حييط بالفاعل ويتبادل معه التأثري
 هذا الفعل أو ذاك، واإلقدام على ممارسة هذا السلوك أو غريه.

 ، يسهم كلّ متكاملةا  ةا اجتماعيّ  ومةا بوصفه منظ بارسونز يدرس الفعل اإلنساينّ  يالحظ أنّ  ،وهلذا
ج ة تتدرّ فة من أربع منظومات فرعيّ عنصر من عناصرها يف تكوين الفعل على حنو من األحناء، وهي ملؤلّ 

اخلصائص  ة. حتّدد األوىلة واحلضاريّ فالثقافيّ  ،ةة، فاًلجتماعيّ ة إىل املنظومة الشخصيّ من املنظومة العضويّ 
فتنطوي على نظم التفاعل  ،ة يف الفعلا املنظومة اًلجتماعيّ اته. أمّ كانيّ حاجاته وإمو ة للفاعل العضويّ 

ة يف أعلى مستويات منظومة ة والثقافيّ . وتأت املنظومة احلضاريّ لناس بني بعضهموالروابط اليت يقيمها ا
ة، عات املنظومة اًلجتماعيّ د تنوّ ة اليت توحّ واملبادئ العامّ  األخالقالفعل، حيث تنطوي على القيم و 

ز ومنها يستقي األفراد املعاين والدًلًلت اليت تنطوي عليها األفعال، ومن خالهلا يستطيع املرء أن مييّ 
بوحدة  اجملتمع ى وحدةته وحضارته. وتتجلّ تها بالنسبة إىل ثقافأشكال الفعل، وحيكم على صالحيّ 

ة ف مصدر تقومي األفعال وتوجيهها، وبفضل وحدة املنظومة الثقافيّ ة اليت تلؤلّ ة واحلضاريّ املنظومة الثقافيّ 
ة بني  معامل املنظومة الثقافيّ توازنه واستقراره، وليس من اليسري أن تتغرّي  ق للتنظيم اًلجتماعيّ يتحقّ  أيضاا
ته، ومن خالهلا يظهر التباين وهويّ  ة التنظيم اًلجتماعيّ د من خالهلا شخصيّ ة وضحاها، بل تتأكّ عشيّ 

 .12دةة واحلضارات املتعدّ بني اجملتمعات اإلنسانيّ 
                                                 

حدة األمريكّية، أبرز علماء اًلجتماع املعاصرين يف الوًليات املتّ واحد من  ، ParsonsTalcott تالكوت بارسونز  11
 ونيخ.يحيث ولد فيها وتويّف يف م

سكندريّة: منشأة د اجلوهري وآخرين )اإلحممّ ، ترمجة الجتماعّية النظريّة مشكالت أساسّية فينظر، جون ركس، ا 12
جامعة  سكندريّة:)اإل الفعل الجتماعّي عند تالكوت بارسونزد عوض عبد السالم، حممّ  ؛(1973املعارف، 

، ترمجة حممود عودة وآخرين )القاهرة: دار املعارف، نظريّة علم الجتماعنيقوًل تيماشيف،  ؛(1986سكندريّة، اإل
العدد  سلسلة عالم المعرفة من كتب) نظريّة الثقافةآرون فيلدافسكي، و ريتشار إليس، و كل تومبسون، مي ؛(1977

http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=3541&vid=25
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=3541&vid=25
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=15499&vid=25
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=15499&vid=25
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=1203&vid=25
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=1203&vid=25
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=11470&vid=25
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=11470&vid=25
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=11848&vid=25
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=11848&vid=25
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ل ميكن العودة إليه، ويشكّ  ناها، ُتظهر رغبة التنوير يف إجياد إطار مرجعيّ وهذه املفاهيم اليت عرض
، وهي قد حاولت أن تقيم قوانني ذات طبيعة ثابتة ميكن العودة ة للقول احلداثيّ تعطي الشرعيّ  أصوًلا 

سة على حضور اإلنسان يف العامل، ورغبته يف تفسريه إليها بشكل دائم والوثوق هبا، وهي نابعة وملؤسّ 
 ة.ذات طبيعة سلطويّ  واحلديث عنه بلغة واضحة

ة والنظر إليها، لنرى أين هي من املشروع ة قراءة النصوص اإلناسيّ ا أوردنا، سنبدأ بعمليّ ممّ  انطالقاا
 ر الدين واإلميان؟وهل هي استطاعت أن تفس   ،التنويريّ  احلداثيّ 

 
  غيرتزكِلفورد :  ثانًيا
 الدين واإليمانأ. 

والثقافة . ةا ثقافيّ  منظومةا  ها إىل بعضها، ويعتربهة ويضمّ املفاهيم السابقمن ق بالدين ه املتعلّ تنظري  غريتزيبدأ 
من  نسق دة يف رموز، وهوواملتجس   من املعاين املنقولة تارخييًّا "إىل ّنط ث عنها، هي اليت تشرياليت يتحدّ 

لتواصل واًلستمرار وتطوير معارفهم عن للناس ا ة عن طريقها يتمّ عنها بصيغ رمزيّ  مفاهيم موروثة، يعربَّ 
 .13اهاهتم ومواقفهم منها"احلياة واجتّ 

 :ة الشعبمن الرموز، تقوم بوظيفة تركيب نفسيّ  اى من خالل هذا الفهم نسقا فالدين ًل يتعدّ  
عن النظام.  ةا وأكثر أفكارهم مشوليّ  ،كذلك رؤيتهم للعاملو  ومزاجهم واجلمايلّ  حياهتم وأسلوهبم األخالقيّ 

، من خالل متثيلها أسلوب حياة ة فكريًّاق باملعتقدات واملمارسات الدينيّ فيما يتعلّ  ،واإليتوس جلماعة ما
د ليناسب مثل ذلك بشكل جيّ  بشكل مّتسق ومعدّ ورؤيته  ،العامل عاطفيًّار ة، ترتجم تصوّ متكّيفة مثاليّ 

 ان: يّ سياة. وهلذه املواجهة تأثريان أساالنوع من أساليب احل

                                                                                                                                            
للثقافة والفنون واآلداب(،  )الكويت: اجمللس الوطينّ  د الصاوي، مراجعة الفاروق زكي يونسسيّ  ، ترمجة عليّ (223
 ،وميكن العودة إىل الرابط التايل.  315إىل  289الصفحات  ،2الباب 

http://sociologie.forumperso.com/t265-topic. 

)بريوت:  1، الطبعة أنثروبولوجيا اإلسالم)إعداد(،  أبو بكر باقادر يف:، "الدين بوصفه نسقاا ثقافيًّا"كلفورد غريتز،   13
عين ترتجم على الشكل التايل: "وت لعبارة كما وردت يف النّص اإلنكليزيّ او . 415(، الصفحة 2005دار اهلادي، 

يستطيع بواسطتها  ،املعرّب عنها يف أشكال رمزيّة ،نظام من املفاهيم املوروثةو  يف رموز انتقاًلا تارخييًّا لنمط املعاين متجس داا
نا وآثرنا إبقاء الرتمجة العربّية ألنّ  اهاهتم حول احلياة"؛يطّوروا معرفتهم عن احلياة، أو اجتّ و الناس أن يتواصلوا ويواصلوا 

 .يها يف سياق النصّ سنعتمد عل
  نظر،ا

C. Geertz, The Interpretation of Culture: Selected Essays (New York: Basic Books, 1973). 



9 
 

 ة، وذلك عن طريق تطويرها؛ة واجلماليّ  على اًلختيارات األخالقيّ ان معىنا يضيف .1

ة اة عن هيئة جسد العامل عن طريق استحضار عواطف أخالقيّ تساعدان املعتقدات املتلقّ   .2
 . بااجمرّ  ة وعميقة، باعتبارها دليالا ومجاليّ 

ا تدعم  نة، وبذلك فإهنّ افيزيقا معيّ ت وميبني أسلوب حياة معنّي  تصوغ تطابقاا أساسياا" ةفالرموز الدينيّ 
 ليتالءم مع نظام كوينّ  الدين يكّيف السلوك اإلنساينّ  منها بالسلطة املستعارة لآلخر. ففكرة أنّ  كالًّ 

 وأسبوعيّ  بشكل سنويّ  ]...[ ةعلى ساحة التجربة اإلنسانيّ  كوينّ لنظام   ح صوراار ويسقط أو يطر متصوّ 
 .14"ةساع ، بل للبعض تعمل يف كلّ ويوميّ 

 زة من النزعات اليت تضفي طابعاا جمموعة متميّ لعابد على تبيّن لمن حّث  نوعااالرموز ل ، تشكّ لذلك
، ًل يعين أن نقول هذا الشخص ملؤمن أو تقي ،ال على ذلكمث ة جتربته.نوعيّ و ق نشاطه ا على تدفّ مزمنا 

بفعل التقوى، وكذلك احلال بالنسبة  أ للقياممهيّ  ها يعين أنّ يه فعل التقوى، وإّنّ ه يقوم بأداء ما نسمّ أنّ 
يف سياقات تشّكل وسكينته، واليت  ة وثقته بنفسه، أو هدوء اجلاويّ يف السهول األمريكيّ  لرباعة اهلنديّ 

، فهذا يعين أنّه معتاد على التدخني بني "نفالن مدخّ " وهذا يشبه قولنا قافتهم جوهر التقوى والورع.ث
 وقت وآخر.

للثقافة،  انا باعتباره مكوّ  اقه غريتز، نالحظ أّن الدين يفقد إطاره املرجعيّ من خالل الكالم الذي س
ة يف احلياة، ولكّنها بنفسها ًل ميكن أن تكون ، تظهر على شكل فاعليّ حيل إىل جمموعة من الرموزوأ

 ر. ة، يقوم هبا املفسّ ة تأويليّ  من خالل عمليّ للتفسري إًّل  وقابلةا  واضحةا 

هل هذه الثقافة ف، ةا ثقافيّ  منظومةا الدين  إذا كان هو: مه غريتزلسياق الذي يقدّ اُمهمل يف ـوالسلؤال ال
ة ة، كيف ميكن أن يتعامل الدين مع الرموز الطقسيّ ؟ ويف حال املنظومات الوحيانيّ ى اجتماعيّ د معطا جمرّ 

التعريف الوحيد  هو م عن الثقافةما قدّ  وهل؟ اليت ًل تتوافق مع التقليد الذي يقوم عليه الدين الوحياينّ 
 من معنّي  م يف سياق حضاريّ أن تتعارض معها؟ وهل ما يقدّ فهل هناك تعاريف أخرى ميكن  هلا؟

يف ما ُعِرض من تفسري للدين عند غريتز هو  ةا املمكن نقله إىل سياق آخر؟ ولعّل املقصد األكثر جذريّ 
ره ة اجلزم والقطع واعتبارضيّ وحدة السياق الذي تنتجه احلضارات. من هنا، تعامل مع تعريفه على أ

 مع أنه قد ًل يكون كذلك. مةا مسلّ 

ضنا لرؤية طالل أسد للدين أثناء استعرا ثانيةا  على أن نعود إليها مرةا  ،ف عند هذه النقطةنتوقّ  
   .والرمز، على أن ننتقل إىل فهم غريتز للنشاط الديينّ 

                                                 
 .415الصفحة  مصدر سابق، ،الدين بوصفه نسًقا ثقافيًّا 14



10 
 

 
 النشاط الدينيّ ب. 
حقيقة  إظهارمن أجل  اإلنسان ونوازعه، وها يتكاتفان مع بعضهما يقوم على دوافع النشاط الديينّ إّن 

د، فهي ثابتة وتتجه باجتاه تطرأ يف وقت حمدّ  وهذه الدوافع والنوازع ليست أمزجةا ياته. وجتلّ  الديينّ  الفعل
ما تكون  اغالبا و ، اهدة من أي اجتّ بينما األمزجة جمرّ  .تبقى لفرتات طويلةو ، انا معيّـ  اعامًّ  تصف مسارااد حمدّ 
غايات. وهي هتبط وتنقشع، وهي كالعطور  ها ًل تستجيب أليّ لكنّ  ،نةتنبع من ظروف معيّ ، و ةا وقتيّ 
وهي  .شيء حوله موحشاا سيبدو كلّ  زيناافإذا كان الفرد ح ،ةا وحينما حتضر تكون إمجاليّ  ر.ر وتتبخّ تنتش

 تفي ألسباب غري معروفة يف الغالب.ر، وختبشكل متكرّ  حتدث تقريباا
فهم  باإلشارة إىل الظروف اليت يُ صبح ذا معىنا الدافع ي الدوافع واألمزجة هو أنّ الفروق بني  أهمّ و  

 .15"نة لطبيعة اآلهلةن مضمّ حينما تكو  ةا تصبح مسيحيّ  فالصدقة" ،عنها ا نتجأهنّ 

رها  النوازع اليت نربّ  – دوحتدّ  – باليت تسبّ هي  ،أو أنساق الرموز ،الرموز أنّ  نستنتج من ما سبق 
مثال ك.  طاا دينيًّااعلى ضوئها بكونه نش اإلنساينّ  . ويوصف النشاطيف إطار كوينّ  ضعهاونة كنوازع دينيّ 

 ام األحد بانتظام،لعبها أيّ و  ،إذا تابع اللعبة بعاطفة "د يف لعبتهمتعبّ "ذلك، يُقال عن ًلعب الغولف  على
 حلقائق متسامية.  بوصفها رمزاا نظر إىل اللعبةيُ حني و 

وحش عدمي ة أو مساعدهتا، فهو ثقافيّ بدون عون األّناط ال اإلنسان لن يكون كامالا وظيفيًّاف
قة وعواطف خليط من دوافع متفرّ  أو قدرة على ضبط النفس؛ هو باجّتاه، ليس له إحساس ،الشكل

 ان على رموز وأنساق رموز اعتماداا عظيماا، حبيث يكون حاسااغامضة مبهمة. وهكذا يعتمد اإلنس
أنواع القلق. فبإمكان اإلنسان أن يتعايش  ته تثري فيه أشدّ حساسيّ  فإنّ  ،ة. وكنتيجة لذلكته اإلبداعيّ حليويّ 

ل ه ًل يستطيع أن يتعامل مع الفوضى. فرعبه األكرب يتمثّ شيء ميكن خلياله أن يتعايش معه، لكنّ  مع أيّ 
امقوّ  فإن أهمّ  ،. وعليها حديثاا، وليس بالضرورة أن يكون أمرا يف أن يقابل ما ًل يستطيع تأويله  ماتنا دائما

ألرض أو يف اجملتمع أو فيما نفعل؛ رموز ايف الطبيعة، سواء كان ذلك على  اهنا العامّ رموز اجتّ "هو 
 .16"ةفلسفتنا للحياة وفلسفة حياتنا اليوميّ 

الل هذا خ ، ومنللمعىن إنتاجهات د على الرمز وآليّ زال يشد   أّن غريتز ما، نالحظ وهنا أيضاا
  األمر، يصبح

ا
لة ويف اآلمال عواطف متخيّ ا يعيش وسط وإّنّ  ،ةبمن الوقائع الصل ااإلنسان ًل يعيش عامل
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د حماكاة للواقع اجلديد الذي ينتمي إىل عامل املعىن ًل ميكن أن يكون جمرّ  الواقع الرمزيّ  ؛واملخاوف
 ا لإلدراك. يء موضوعا ش كلّ فيها  يصبح  هعد من أبعاده وعن طريقبل هو بُ  ،يّ املادّ 

 
 الدين والقلق اإلنسانيّ ج. 

 :م، وهيالتحطّ  إىلي به د اإلنسان، وتلؤدّ هناك ثالث نقاط هتدّ أّن  غريتزيعترب 

 .حدود قدرته على التحليل  .1

 .على الصرب واًلحتمالقدرته    .2

 ة. نظرته األخالقيّ    .3

فقدان  لرغم من عظيم أثرها، ألنّ على ا ،اإلناسةمن قبل علماء  حتليالا  األوىل هي األقلّ النقطة 
 حّت على جمموعة من البشر، ف هذا األمر ليس حكراا، و ي إىل قلق وجوديّ يلؤدّ التحليل القدرة على 

وجد  –قه مشكلة وجود اهلل ذي مل تلؤرّ ال – Bertrand Russell ، كاللورد رسلأنصار اإلحلاد البطويلّ 
ه، جند أصحاب حلّ راسل  ة. وما مل يستطعالرياضيّ ات عض البديهيّ غموض بنفسه إزاء قلق عميق أمام 

قابلة  اقداهتم لشرح الظواهر معتقدين أهنّ سهولة، فهم يستخدمون معت بكلّ  ة يصلون إليهالنزعة الروحانيّ 
فهم " ، هجروه وتركوا األحداث لنفسها،ريهة، وهم إن عجزوا عن تفسللشرح داخل منظوماهتم اخلاصّ 

 .17"قيمة مباشرة على حياهتم ا أيّ هملون الظواهر اليت ليس هليُ 

ه جيعله الدين ًل ينهي القلق، ولكنّ  إنّ  نصل إىل القول تنتج النقطة األوىل الثانية، حيث وهكذا، 
 ،ب األملليست كيف نتجنّ   – لتناقضبشكل يوهم با –ة هي ، فمشكلة األمل كمشكلة دينيّ حمموًلا 

ومشهد حزن  ،ةواهلزمية الدنيويّ  ،ةاخلسارة الشخصيّ  أو ،؟ كيف جنعل األمل اجلسديّ ا كيف نتأملّ وإّنّ 
 ثبت يف جانب قويّ ل. فالدين يُ  للتحمّ قابالا  شيئاا ،كما نقول  له أو مساندته، أيّ ميكن حتمّ  اآلخرين شيئاا

ل قوانا هّ كما أنّه يلؤ ثق فيه لشكل الواقع العام،  ة يف شكل مفهوم ناغة أفكار حتليليّ ة لصيمصادرنا الرمزيّ 
ولشكله  ،مبفاهيم مشاهبة ملغزاه العامّ  ،أو خلجاتنا ،أو مشاعرنا ،للتعبري عن عواطفنا وأمزجتنا ةالرمزيّ 

 ملا كانوا قادرين على ذلك، ضماناا كونيًّاة للقادرين على محلها، طام الرموز الدينيّ ومزاجه املوروث. وتقدّ 
 .18هم وتعريفهاوالقدرة على فهم دقيق ملشاعر بل ليس فقط على قدرهتم لفهم العامل، 
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من الفعل به ميكن أن  ماا نوعاامعىن، مقدّ  ذيضعه يف سياق تو  ترّكز مشكلة األمل البشريّ وز رمفال
على  ،له. وهكذا تصبح الرتتيلةحتمّ  أو يتمّ  عنه ميكن فهمه، وإذا ما فهم يعاجل عنه، وإذا ما عربَّ يعرّب 

مشكلة األمل ل ا وملا يطاق، وتتحوّ حقًّ  و إنساينّ سوسة ملا هحملتقدمي صورة حمدودة و  وسيلةا  ،سبيل املثال
ابسهولة إىل مشك ن مل يكن ، وإه يظهر أخالقيًّا عادةا ا فيه الكفاية فإنّ مب لة البشر، إذ لو كان األمل شديدا

 يعاين منه. 

 شكلة املعىنمف ،اقض األخالقيّ نوجود اًلرتباك واألمل والتب لة، نصل إىل النقطة الثالثة املتمثّ من هنا
أو األرواح. فنحن نربز  ،أو الشياطني ،من األشياء اليت تدفع اإلنسان حنو اإلميان باإلله واحدةا  عدّ ت

ا دينيًّامعت ا دينيًّاونربز معت ،يّ كلّ املفهوم ال ما عن طريق وضعه داخل قدا عن طريق  يًّاكلّ   فه بناءا ما بوص قدا
د، وعندها نقبلها واليت عندها نتعبّ  ،ما يف العاملنا نكشفها يف نقطة اإلشارة للسلطة. ونقبل السلطة ألنّ 
 هي نفسها يف كلّ  ة يف املنظور الديينّ . فالقاعدة األساسيّ وحتّدده بوصفها تعرف ما هو قابل للعبادة

 ،. واملنظور هو طريقة رؤية باملعىن الواسع لكلمة رؤيةيه أن يلؤمن أّوًلا عل من أراد أن يعرف شيئاا ؛مكان
ة يف الرؤية للحياة وبناء العامل، كما  ويفهم ويستوعب. فهي طريقة خاصّ يتبنّي  ،تعيناليت تعين فيما 

 املنظور املشرتك، وحّت  ، أو منظور احلسّ ، أو مجايلّ ، أو علميّ ث عن منظور تارخييّ حينما نتحدّ 
  .19د يف األحالم واهللوساتاملضطرب الذي يتجسّ 

 
 المشترك والمنظور الدينيّ  الحسّ د. 

  ،اته على أهّنا هي هيعن قبول بسيط للعامل وأشيائه وعمليّ " الرؤية" وهو عبارةـ"ملشرتك ّنوذج لاحلسُّ ا
ف يف ذلك ، يف الرغبة بالتصرّ ة الساذجة، والدافع النموذجيّ الواقعيّ  ى أحيانااكما تظهر، أي ما يسمّ 

الذي يثبت أّن ذلك أو بالقدر  ،هم فية للفرد والتحكّ لألغراض العلميّ  ةا حبيث يصبح مادّ  ،العامل
 .20"ف معهمستحيل، إّّنا للتكيّ 

، اه تصحيحها وإكماهلاة باجتّ و أبعد من واقع احلياة اليوميّ ك إىل ما هيتحرّ  املنظور الديينّ بينما 
ن هذا خيتلف ع هو يفا قبوله واإلميان به. و وإّنّ  ،واهتمامه املعّرف به ليس الفعل يف هذا الواقع الواسع

يذيب العامل املعطى  سيّ ملؤسّ  ا من شكّ ولكن ليس انطالقا  ،ةه يسأل واقع احلياة اليوميّ أنّ ب املنظور العلميّ 
 من وبدًلا  ة.وغري افرتاضيّ  لتصبح حقائق واسعةا ة، بل على أساس ما حتتاجه افرتاضات احتماليّ  يف خضمّ 

 على ه يدلّ بأنّ  ف عن الفنّ د على املواجهة. وخيتلمن التحليل يلؤكّ  د على اًللتزام، وبدًلا د، جنده يلؤكّ التجرّ 
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 ق اًلهتمام باحلقّ يعمّ و واإلنتاج الذي قصد به اخليال والوهم،  ىل احلقّ إص من مسألة الوجود التملّ 
 دة.ة اجملرّ بداع هالة من الفعليّ إإىل ويسعى 

 
  تهاإليمان وماهيّ ه. 

بطريقة  اعاطي معهًل جيب الت": بتتمركز رؤية العامل حول مشكلة اإلميان واًلعتقاد، وهذا اجلان
فهي  ،] ...[ ل على حقيقتها وإّنا هو شاهد هلام العامل الدليوًل يقدّ  ،ةماتيّ ا بطريقة برغة وإّنّ ستقرائيّ ا

فاإلميان عبارة عن جمموعة من األعمال اليت يقوم هبا  .21ة من خارجها"ضوء يشرق على احلياة اإلنسانيّ 
ة، لذلك، هي تعمل من للرموز الدينيّ ة ة والنفسيّ امللؤمن، وهي تنبع من تأثري األعمال اًلجتماعيّ 

وحلقات العلم والذكر يف الزوايا  ،إهّنا الصلوات واًلحتفاًلت حول أضرحة األولياء": خالل الطقوس
وأشكال  ،ةته الصوفيّ الذي حييط بالعامل الذي حيافظ على استمراريّ  يّ واخلضوع واًلستسالم الكلّ  ،ةالصوفيّ 

 .22"فنون الرفيعةوال ،د اخلاصّ التعبّ 

داخل نوع من  . وهي تتمّ ة صحيحةا التوجيهات الدينيّ ، و ةا ة قطعيّ وهذا األمر، جيعل املفاهيم الدينيّ 
ة يف البشر، وكذلك تلتقي دهتا الرموز الدينيّ ة، اليت تلتقي فيها األمزجة والدوافع اليت ولّ األشكال اًلحتفاليّ 

ل يف ا للناس. ففي الطقوس ميتزج العامل املعاش والعامل املتخيّ لتهة لنظام الوجود اليت شكّ فيها مفاهيم عامّ 
ل لذلك التحوّ  ن العامل نفسه، وبذلك تكون منتجةا ة اليت تنتهي لتكوّ جمموعة وحدة الصيغ الرمزيّ  ظلّ 

ع ا ديف إب ل اإلهليّ التدخّ  ،أو ًل يلعبه ،النظر عن الدور الذي يلعبه يف شعور الفرد بالواقع. فبغضّ  اخلاصّ 
، تربز اًلعتقادات ة، على األقلّ من سياق األفعال احملسوسة للممارسات الدينيّ  سااه أساعقيدة، فإنّ ال

إّن ورؤية العامل، إذ  ،Ethosس تو يلأل ندماج الرمزيّ . يشمل هذا اًلة على املستوى اإلنساينّ الدينيّ 
سع من األمزجة والدوافع من ى وا، وتلك اليت التصق هبا مدا أساساا الطقوس األكثر تفصيالا ومجاهرييّةا 

ي هذه وميكننا أن نسمّ  .ل وعي الناس الروحيّ ة من جهة أخرى، هي اليت تشكّ تافيزيقيّ ، ومفاهيم مِ جهة
ل فقط النقطة اليت تلتقي فيها جوانب امليول ا ًل متثّ مع مالحظة أهنّ  ،ة""استعراضات ثقافيّ بـة اًلحتفاليّ 

، وميكن للمراقب ل كذلك نقطة التفاعل بينهماا متثّ ند امللؤمن، وإّنّ ة عة للحياة الدينيّ واملفاهيم الضروريّ 
 احملايد أن يفحصها بشكل دقيق.

                                                 
)بريوت: دار املنتخب  1، ترمجة أبو بكر أمحد باقادر، الطبعة اإلسالم من وجهة نظر علم اإلناسةكليفورد غريتز،   21

 .111(، الصفحة 1993العرّب، 
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قبول السلطة الكامنة داخل املنظور الذي جيّسد الطقس نفسه. فهنا طريقة بوهكذا ميكن القول  
من الرموز، من خالل جمموعة واحدة  ألمزجة والدوافع وتعريف صورة لنظام كوينّ موعة من الشحن جم

د بديلني جمرّ  ،والنموذج القائم للمعتقد الديينّ  ،النموذج ملا ينبغي جيعلأن  ميكن اًلستعراض الطقسيّ 
ا ة وقعها املهمّ كان للنزاعات اليت تثريها الطقوس الدينيّ   ،لبعضهما. من هنا س و خارج حدود الطق جدا

 .23يقة العامل القائمن هبا الفرد مفهومه حلقة اليت يلوّ نفسها. فهي تعكس الكيفيّ 

كما جيب   ،بني الدين الصايف – على أساس حضور الدين يف العامل  –فيًّا كي  غريتزق وهكذا، يفرّ 
، الدين الشعبّ بى ويدخل ضمن هذا ما يسمّ  ق.ُمطبّ ـ، وبني الدين الأن يكون أو كما هو يف النصّ 

 .ةيقة الدين احلقيقيّ ه أو حتديده، بينما الثاين يعكس حقل ًل ميكن الكالم عليواألوّ 

يف املغرب  اته على اإلسالم، ويقوم بفحصهنظريّ  مالحظاا ،اإلسالميف كتابه  ،غريتزق ويطبّ 
ففي حالة " :ة بينهماوجود خالفات جوهريّ  مل يلغ يلّ ّن اًلشرتاك يف التأسيس األوّ ظهر أندونيسيا، ويُ وأ

وعرفت  ،قرار غري ثابت وغري مستقرّ الذي له صلة بنموذج است املغرب، احتوى السياق اًلجتماعيّ 
نظاماا  أ افتقد اإلسالم املغربّ جمزّ  بناء اجتماعيّ  . ففي ظلّ ة هذا الواقع اًلجتماعيّ رت الرموز الدينيّ وفسّ 

من ذلك، أصبحت  ع للقيادة أو الوًلية. وبدًلا ر من ميكنه أن يتطلّ ميكن أن يقرّ  ماا تراتبيًّادينيًّا أو سلّ 
، هي ةة والدينيّ النظر عن مكانته اًلجتماعيّ  بغضّ  ،شخص أيّ ة اليت ميكن أن ميتلكها الكاريزما الشخصيّ 

 .24"ةاملعيار الوحيد للسلطة والقوّ 

ى أو يف قرا  ،ين بصمت يف مدنان مستقرّ . فلقد كان السكّ يًّافتختلف كلّ  ةندونيسيّ األا احلالة أمّ 
ل وتشكّ  ،للنظام والتعاون ى فهم خاصّ كانت تقوم عل" ةوعالقاهتم اًلجتماعيّ  ،لى الزراعةتعيش ع

د من سيصل وهي اليت حتدّ  ،ة وقواعد توازي ذلكمن الروحيّ  جمتدرّ  فهمهم لإلسالم نظام حاسم وتراتبّ 
ر العميق وإصالح والتفكّ  ل الداخليّ للقدرة على تنظيم الذات والتأمّ  رمزاا إىل املراتب العليا. وأصبح الويلّ 
ة املكتسبة من سنوات ا يف حسنات البصرية الباطنيّ وإّنّ  ،ربوت سلطتهالذات. وًل تكمن قواه يف ج

  .25"لالعبادة والصالة والتأمّ 

اليت  هذه الرؤية قها على اإلسالم.ة، ويطبّ جنشتني التحليليّ نينطلق من رؤية ف غريتزّن أ وهنا نالحظ
د، واشرتاك اللفظ ًل ى حمدّ حمتوا عن  إذا مل يعرّب  فاللفظ يكون فارغاا ته؛واه وفاعليّ تربط بني اللفظ وحمت

                                                 
 .438الصفحة مصدر سابق،  ،نسًقا ثقافيًّا الدين بوصفه 23

، أنثروبولوجيا اإلسالميف: ، "ما بعد األيديولوجيا والالهوت: البحث عن أنثروبولوجيا اإلسالم"عبد احلميد الزين،  24
 .16الصفحة مصدر سابق، 

 .17صدر نفسه، الصفحة امل 25
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يكون  أشبه ما ده ما يرتافق معه من حتليل، وهذا جيعل اإلناسيّ ا حيدّ إىل وحدة معناه، إّنّ ي بالضرورة يلؤدّ 
 ة. ة الذاتيّ عن املعىن الذي يتطابق مع مرادات الكاتب على أرضيّ  باملرتجم، الذي يبحث دائماا

وغري قابلة  ،تظهر املعاين مضطربةا  صل،ذت بشكل متّ خِ ، إذا أ"إسالمات" غريتزفما يتعامل معه 
إىل خطاب  النصّ  ه، فعمل على تأويلهذا ما مل يرتضو  ،وهذا يعين وجود تناقض يف املعىن .للفهم

فرفع بذلك التناقض  .من واقعها الوجوديّ  من البشر، تنتج مفاهيمها انطالقاانة حمايث جملموعة معيّ 
فاإلميان بالنسبة إليه لن  ،بالتايل وُمنت ج. ِتجُمن خاصّ  مع ّنوذج ثقايفّ عندما أصبحت الدًللة ترتافق 

  النابع من التجربة.ى اجلانب املعنّي يتعدّ 

 أنّه إذا ُدِرس بشكل دقيق، إًّل  ،الديينّ  ة يف قراءة النصّ ا يظهره من حياديّ وهذا األمر، على الرغم ممّ 
د أمر ل الدين إىل اعتباره جمرّ يتحوّ  ،بالتايل ة.يّ إلنّـ السابق على اتقوم على ضرب  مغايرةا  يظهر حقيقةا 

 .ارتباط عالئقيّ  ة دون أيّ ل يف كل  مرّ ، يلؤوّ من أمر شعوريّ  ، ميكن التعاطي معه انطالقااثقايفّ 

 ة وجود مان، ونفي إمكانيّ ة للديضرب األصول املرجعيّ هو  ،تز القيام به يف هذا اجملالفما أراد غري 
 ، ألنّهءة للدين، ًل ميكن أن يكون منتجااامه من قر ، ما يقدّ بالتايل .القياس على ضوئهه و ميكن العودة إلي

للموضوع  ة الفهم احلقيقيّ ة متنع إمكانيّ ، وضمن آليّ ف حمدود، مل خيرج عن كونه حمصوراا عن تعريعرّب ي
 املعاجل.

دة ة حمدّ من ظواهر ثقافيّ  قاا، قام بدراستهما انطالواألندونيسيّ  فهو عندما تعامل مع اإلسالم املغربّ  
هذه العناصر  ؛ هلة بينهما، ولكّنه مل يعمل على مساءلة املوضوع، أظهرت فروقات جوهريّ ومتنوعة

ما  ،شكل العمليّ الوب ،دة للتقليد، الذي حيدّ ة؟ وهل هي ختضع يف بنيتها األساسيّ الثقافية ثابتة أم متغريّ 
ّن هناك من املعىن، أم أ انة يف الدين نابعل كّل فعل وفاعليّ هو املسموح القيام به، وما هو املمنوع؟ وه

 ؟األشياء النابعة من الفرض الديينّ بعض 

ما د أركون، الذي دعا إىل من باحثني مسلمني، لعّل أبرزهم حممّ  ةا قويّ  وجدت استجابةا  وهذه النظرة
وطرح  ا،يًّ ها كلّ أو تغريّ  ،ة القدميةة توّسع اإلشكاليّ ة معرفيّ عن طريق منهجيّ  الفكر اإلسالميّ يه زحزحة يسمّ 

أقنعة تلبس  نزع أيّ ة عرب السلوك احلقيقيّ  ة جديدة تعاجل من زاوية خمتلفة، للوصول إىل حوافزإشكاليّ 
ص املنخرط ضمن أوضاع حمسوسة، هو املتشخّ اإلنسان  خيصّ  فكّل فعل إنساينّ  ة.البشر شعارات دينيّ 

 .26لسيطرة عليهاعبارة عن تنافس للوصول إىل السلطة وا

                                                 
 (.1986احل ) بريوت: مركز اإلّناء العرّب، ، ترمجة هاشم صتاريخّية الفكر اإلسالميّ د أركون، حممّ نظر، ا 26
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ل اهلدف من هذا فصح عن حقيقة ما مل يفصح عنه غريتز، حيث يتمثّ كالم أركون يف هذا اجملال، يُ و 
على جانب واحد من حياة اإلنسان.  ة، وجعله مقتصرااالنوع من املعاجلات إبعاد الدين عن دائرة الفاعليّ 

  نسان.ة لإلىل علمنة احلياة العمليّ إ اته دعوةا وهو ما حيمل يف طيّ 

ا التقليد فيكتفي ل احلياة، أمّ ة هي من يشكّ ة والثقافيّ ة والسياسيّ فالرموز املنتجة من الوقائع اًلجتماعيّ 
 ه بذاته رمزهو ًل يعطي املعىن ألنّ  ،هلا، بالتايل ف معها، وإعادة تعريف معانيه لتصبح مالئمةا بالتكيّ 

غري قادر على  ، اإلسالم لو تبىّن حّت  ،ح كّل حراكيصب ،من هنا ل.ة يقوم هبا امللؤوّ ة تأويليّ خيضع لعمليّ 
إنتاج احلياة بسبب اإلقفال الذي مارسه نظام احلداثة عليه، فدفعه إىل تعديل دًلًلت معانيه مبا يتالءم 

  معه.

 

 لنر غِ إرنست : اثالثً 
 وفيرب، ة، فيستحضر دوركهاميته املرجعيّ ويعمل بعدّ  ،الذي يلبس ثوب األناس يّ ناسنرى اإل ،مع غلنر

نتاجها ة إقالق للحداثة عرب إاهتا إمكانيّ حتمل يف طيّ  هاله بقاء اإلسالم كمنظومة ولكّنه ينظر كاسرتاتيجيّ 
 يعود إىل مبدإ ،من هنا وشّد عصبها عرب سّد الثغرات فيها.للمعاين، فيحاول إعادة تشكيل احلداثة 

ر من الدمج بني وم مبا يقرّبه من التحرّ بعد قراءة هي ،هعرب قراءة جديدة ل عند كانط ة العقلحاكميّ 
وتأسيس سلطة احلكم على كون هذه امللكة هي املصدر الذي  ،ةا معرفيّ  ة العقل بوصفه ملكةا حاكميّ 

يدغر االذي التقطه ه املبدإة عند كانط، هذا الفّعاليّ  غلنر يدفع مببدإ و أنّ يبد ،هلذه السلطة. هنا عطىيُ 
يف نظامه الذي يلؤّسس  عنصراا من النظام الكانطيّ  حدوده، جاعالا  اس احلداثة إىل أقصىوجعل منه أس
حيّول املبادئ والقواعد إىل  جتعل من التقعيد نشاطاا يقوم بذاته، أي نشاطاا ،دةجمرّ  ،ة صافيةلفكرة سلطويّ 

 اهتا فرتضخ أمامتوعب حيثيّ ة، بداية ًل ميكن مللكة العقل أن تسنقطة تشهد بداية الفرض واألمر بالقوّ 
ة تنقية احلداثة من التقليد، لكي وحاول البحث عن كيفيّ  ،فعاد إىل دوركهامي ،ومل يكتف هبذا ضرورته.

 .27على اًلستقرار وقدرةا  ةا تصبح أكثر قوّ 
يف اخلارج،  ما زالت قابعةا  الم كموضوع، إّّنا باعتباره ذاتااّن غلنر ًل يدرس اإلسمن هنا، نالحظ أ 

من  ،وبانتهاء اإلسالم راية احلداثة. يف عامل انتظمت معظم أركانه حتت ة وتعطي املعىنمتارس الفاعليّ 
 انتصار احلداثة.عن  املمكن اإلعالن النهائيّ 

                                                 
العدد  )سلطنة عمان: وزارة األوقاف والشلؤون الدينّية(، مجّلة التسامح ،"األصولّية عني احلداثة"مصطفى حرازين،  27

21. 
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 ت إىل تغريُّ ، أدّ أعمدهتاة، واليت يعترب سورين كريكغارد أحد فاحلداثة اليت طرأت على احلياة اإلنسانيّ 
جوهر الدين ليس اًلقتناع  الفكرة اليت تقول بأنّ ب" بطتنظرة اإلنسان إىل الدين، حيث أصبح األمر ير 

من اإلهانة.  نوعاا ،حسب تعبريه ،بالذي يسبّ  ل فيه العبثمبوقف يتأصّ  اًللتزام ا هوة، وإّنّ دقيقة العقيحب
 .28"ةمن خالل تصديقنا لشيء ينتهك عقولنا بشدّ  ،تنا، كما يقولفنحن نكتسب هويّ 

يربط  ة. فالديند هويّ للمعاين، إّّنا هو جمرّ  منتجاا  – وًل يقتضي ذلك أن حيصل –ن فلم يعد الدي
 "فالتوكيد: يّ يف احتفاًلت اجملتمع احمللّ  الا ، بل متمثّ ، وهو ليس التزامااة وليس بالدليل الربهاينّ اإلميان باهلويّ 
 ةناك أيّ فليس ه[، ...] وقيمه  عن الوًلء للنظام اًلجتماعيّ ة ليعرّب جيري حّل شيفرته الرمزيّ  على الغيبّ 

 .29ة هلا"ة كأمارة رمزيّ ف لسبب من األسباب الصيغة العقيديّ ة، توظّ ويّ د عضعقيدة، بل جمرّ 

د ّنط من املثل بل جمرّ  ،بوصفه حقيقةا  ًل جيري التعامل مع اإلميان الديينّ  ،هاتهلذه التوجّ  تبعاا 
عالية، فعند هناية العصور ة املتلغيبيّ . فعامل احلداثة مل يعد عامل العقيدة اةا ، الذي ينقل حقائق رمزيّ الرمزيّ 

هلذا  تبعاا – ةأربع حضارات كربى، ثالث منها أصبحت اليوم علمانيّ  كان العامل القدمي يضمّ " الوسطى،
 [،...] نيني املسيحيّ ة للتعديل والتنقيح من قبل الالهوتيّ ضت العقيدة املسيحيّ فقد تعرّ  – املعيار أو ذاك

تأخذ الدولة وطبقة  ،يف العامل اهلنديّ [، ...] العميق نوع من اًلعتقاد العلماينّ خ ، ترسّ يف العامل الصيينّ 
  .30"اشعبيًّ  النخبة موقفاا حياديًّا إزاء ما يعترب ديناا

نا نعيد اللقاء مع غريتز، فالدين بالنسبة هلذا األناس، ًل جيب أن وكأنّ  ،ثانيةا  ةا جنّد أنفسنا مرّ  ،وهنا 
، عند الوصول إليه خيضع له أن ينتج املعىن للحياة، إّّنا هو جزء من العامل الرمزيّ  يرتبط بالتقليد، وًل حيقّ 

بعالقته  بالتايل مل يُعد باإلمكان احلديث عن اإلميان الديينّ " :ءم مع احلداثة، وهلذا قال غريتزللتأويل ليتال
 .31"ة يف الديانة اإلسالميّ باملتعايل إًّل 

  اإلسالم واإليمانأ. 
لة على املنزّ ة على الرسالة السماويّ يعتمد  هألنّ زالت تقاوم احلداثة،  و الديانة الوحيدة اليت مااإلسالم ه

دة والشريعة، وًل العقي ،تشمل اإلميان واألخالق هذه الرسالة اليت ى اهلل عليه وآله وسّلم؛د صلّ مّ حم النبّ 
فقهاء،  أو نيهو اعتبارهم ًلهوتيّ  زيادات، وأفضل وصف للفقهاء من العلماء املسلمني تقّر بإضافة أيّ 

ة املتعالية ة الدينيّ إلجياد حتالف بني الصراطيّ  تستويل على التشريع، ويدفع دوريًّاوهذا ما جيعل األلوهة 

                                                 
 .18املصدر نفسه، الصفحة  28

 .19املصدر نفسه، الصفحة  29

 .22و 21املصدر نفسه، الصفحتان  30

 .22حة ، الصفاملصدر نفسه 31
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سة فليس هناك مكانة مقدّ " كلريوس:ًل يتبلورون كطبقة اإل  وهلؤًلء العلماء أيضاا .32ةة الدنيويّ والقوّ 
ة الناس. ومن ة عن مجهرة امللؤمنني من عامّ للطقوس الشعائريّ  شد الديينّ زة تفصل الداعية أو املر متميّ 

هاا، لكّنه ليس  وتفقّ  وعلماا ةا وأهليّ  ع هلؤًلء من مثل هذا الشخص أن يكون أكثر كفاءةا أن يتوقّ  الطبيعيّ 
 .33"من نوع خمتلف كائناا اجتماعيًّا

 ا جرت اًلنقسامات بني أّناطّنّ ة طوال تارخيه، إمن هنا، مل تطرأ على اإلسالم تغيريات جذريّ 
 دة، ختتلف بطريقة إمياهنا ورؤيتها، ويرصد غلنر ثالثة أنواع، هي:متعدّ 

  اإلسالم النخبويّ . 1أ. 
ة ة، وينتمي أصحابه إىل امليول والقيم الطبيعيّ وهو الذي يعتنقه الفقهاء والعلماء يف املراكز احلضريّ 

 ة واإلسراف يف اًلهتياج العاطفيّ من احلاًلت اهليسترييّ  اشديدا  تنفر نفوراا"ي للطبقات الوسطى، وه
د هذا ة املساعدة على نشر الدين. ويشدّ البصريّ -ة، واًلستخدام املفرط لالستشارات السمعيّ والوجداينّ 

الصارمة لإلسالم،  – حكومة حتكم مبوجب الشرع – ةة والنموقراطيّ النمط]...[ على الطبيعة التوحيديّ 
ة امللتزمة يّ تة والنصّ زمّ ة املتوجهة الطهرانيّ  جه عموماايتّ ه، و ط بني اإلنسان وربّ التوسّ  ويعي حترمي دعاوى

 .34"ساملقدّ  ة النصّ حبرفيّ 

 .الديينّ  د بالنصّ وهذا النوع من اإلسالم، يقوم فيه اإلميان على التقليد والتقيّ  

 

 الشعبيّ  القاعديّ  اإلسالم العامّ . 2أ. 

النشوة بز هذا النمط ألغراض السحر، وليس كأداة للعلم والثقافة، ويتميّ  وهو يستخدم القراءة والكتابة
حيث " ؛ل مفهوم الوسيط فيه حمور الدينأكثر من القانون والنظام، كما يشكّ  والوجد واًلجنذاب الصويفّ 

 .تنتقل قداستها من األب إىل اًلبن – موجودةا  ةا حيّ  ةا يف معظم احلاًلت شخصيّ  يكون العامل أو الويلّ 
ة احلركة ع حبريّ ات اليت تتمتّ ياته من خالل هذه اجلمعيّ يتمظهر هذا الشكل من اإلميان يف أوضح جتلّ 

  .35"العلماء من ذوي املكانة واًلعتبار وزواياهمع حول األولياء ]أو[ وتتجمّ 

                                                 
، ترمجة معني اإلمام )دمشق: دار املدى للثقافة والنشر، والدين ما بعد الحداثة والعقلرنست غلنر، إنظر، ا 32

 .24إىل  22الصفحات  (،2001

 .24املصدر نفسه، الصفحة  33

 .29 ، الصفحةاملصدر نفسه 34

 .29 ، الصفحةاملصدر نفسه 35
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ة ليّ من الرموز الدًل اظاما م نوًل خيرج هذا النمط من اإلسالم عن السابق، ألنّه يف هناية األمر يقدّ 
 .يّ التماهي بكّل محاسة يف الدين النصّ  مننيميكن للملؤ 

الربط فيما بينهما،  واًلختالف الذي رأيناه بني هذين النوعني من اإلسالم، ًل يعين غياب عناصر
نرى أهّنما يتحالفان  ،من هنا .ةا ة، ويعطيهم شرعيّ ة الشرائح اًلجتماعيّ د بثقافته العاملة كافّ يزوّ فاإلسالم 
وقد يقوم الغوغاء من سواد الناس يف املدن بأعمال الشغب حتت قيادة فقيه عامل حيظى " .ريّ بشكّل دو 

اباهليبة واًلحرتام، لكّن ذلك ًل يشكّ  [ يكمن إّن اخلطر] ة القائمة:للسلطات الرسيّ  خطراا داهاا ل هتديدا
  .36"ةة عسكريّ ع بقوّ ة تتمتّ ع باًلحرتام وقبائل طرفيّ يف التحالف بني فقيه يتمتّ 

ًلت اليت تشهدها اجملتمعات، أخذ يرتاجع من التحوّ ، وبضغط أّن اإلسالم القاعديّ  هذا مع العلم،
يف الغرب، وعلى  ةشديد الشبه بالقوميّ  ُمصلح دورااـوبذلك لعب اإلسالم ال ،لصاحل اإلسالم النخبويّ 

لذي ساد خالل احلقبة ما قبل من ذلك النوع ا بأنّنا نرى يف اإلسالم إمياناا دينيًّا" هذا األساس نقول
ي أطروحة العلمنة للكلمة، والقادر على حتدّ  باملعىن احلقيقيّ  س العقيديّ الصناعة، أي الدين امللؤسّ 

 .37"ر يف الوقت الراهن على األقلّ وملؤثّ  يّ كلّ   بشكلّ 

 على ني ذلك اًلستقطاب احلادّ رين اإلسالميّ بني املفكّ  فالصدمة اليت أحدثها الغرب مل تستحثّ  
د به الرفيع من اإلسالم، أو التقيّ  مّ إىل الشكل العا" ذون العودةا جعلتهم حيبّ ّنّ إو ، غرار النموذج الروسيّ 

 ،ًل يعلن ازدراءه ألسالفه وتراثه التقليديّ  فالفرد الذي يعود إىل اإلسالم اإلصالحيّ  ،لذلك .38ة"بقوّ 
أكيد ما يعتربه أفضل العناصر يف الثقافة ، يعيد تبل على العكس متاماا" ؛بونعلى غرار ما يفعل املتغرّ 

 .39"قيّ يحق ة، اليت كانت حاضرة بشكليّ احمللّ 

 

 ةالتنويريّ  ةة العقالنيّ النمط الثالث، وهو األصوليّ . 3أ. 

                                                 
 .31 الصفحةاملصدر نفسه،  36

 .40 فحةالصاملصدر نفسه،  37

 .40 الصفحةاملصدر نفسه،  38

 .41 الصفحةاملصدر نفسه،  39
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 "إًّل  ة، وهي إن كانت كذلك،ة على املعتقدات اإلميانيّ ة اجلوهريّ اليت تنكر إضفاء الصفة اإلطالقيّ وهي 
ا ة، ورمبّ ة، اليت ميكن أن ندعوها باإلجرائيّ على بعض من مبادئ املعرفة النظاميّ ا تضفي هذه الصفة أهنّ 

 .40"على مبادئ التقييم األخالقيّ  أيضاا

ة شاملة، إّّنا يّ وهذه النظرة، اليت بدأت مع عصر األنوار، ترفض أخذ املوضوع ككتلة واحدة صلبة كلّ 
للكتل  هذا التقسيم التجزيئيّ " للتدقيق فيه: بالا  يصبح كّل شيء قاتدعو إىل تذرير وتفتيت الدليل، حّت 

ة كافّ ص وسرب  لصور العامل. إّن إعادة تفحّ  ة إعادة التقييم النقديّ ع عمليّ ة يشجّ واجملموعات العنقوديّ 
على ذلك، تعترب القوانني اليت  ة البائدة استقرارها وثباهتا. عالوةا الرتابطات تُفقد كّل األنظمة اإلدراكيّ 

. األمر الذي يكبح مفارقة العامل وتعاليه، وبالتايل حتريره من الوهم متناسقةا  ذا العامل متساوقةا خيضع هلا ه
  .41"حسب التعبري الفيربي الشهري ،السحريّ 

يف  قيّ هلا أثر تعلّ  اعتقاديّةا  ةا إميانيّ  وهكذا، يدعو غلنر إىل بقاء الدين، ولكن ليس باعتباره منظومةا 
الرؤية، مل  ويف هذه .بغ عليه املعىن، يتعامل معه الكائن يف حياته ويسإجرائيًّا رااعتباره أمالواقع، ولكن با

من إعادة  يقوم بذاته، بل هو حقل من األقوال اليت ًل بدّ  له سياقّاعلى أّن غلنر ينظر إىل اإلسالم  يكن
بلحمة  اليت متسّ ملواجهة حاسة مع تلك اًلنشقاقات  ليصبح منطلقاا ،وتسوية سياقاهتا ،هاوفصل ،مجعها

 نظام احلداثة، الذي استطاع تطويع معظم الديانات األخرى.

ع للحداثة، فعمل على تكسري التنوّ  فغلنر، مل يستطع أن يرى اإلسالم خارج السياق السرديّ 
ي تشّكل القواعد يف الغرب ة يف حقل  طاطات العقديّ واخلة ليلحظ املقايسة بني السياقات التارخييّ  اإلناسيّ 

تهما اليت وز ثنائيّ من جتا سالم مبا ها حقالن متضايفان ًل ينفّك أحدها عن اآلخر، حقالن ًل بدّ واإل
ة ًللتقاط املصري املشرتك الذي جيمعهما من حيث انتمائهما إىل ة التحليليّ اجلملة النظريّ  تستحضرها دوماا

 ة. من خالل لغة واحدحقل األفعال. وهو احلقل الذي ًل ميكن أن يقرأ إًّل 

، يسعى إىل سيادة احلداثة عرب هيمنتها على مفردات القول اإلسالميّ  ويف هذا، يبدو هذا اإلناسيّ 
وتفتح  ،ة اليت تقوم على إجياد املرجع واملرتكزاإلسناد مبا هو أصل فكرة الشرعيّ  ص من مبدإعرب التخلّ و 

 ة الطبيعة والواقع.بالتايل على أسبقيّ 

  اطالل أسد ناقدً : ارابعً 

                                                 
 .127 الصفحةاملصدر نفسه،  40

 .122 الصفحةاملصدر نفسه،  41
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سننتقل إىل طالل أسد ولكّننا ، شاا حقيقيًّااقن بال شكّ  ستحقّ ة يمن رؤية إناسيّ   اآلنأيناه حّت ما ر 
غلنر، لنختم باحلديث لننتقل بعدها إىل  غريتزملا مّر معنا، وسنبدأ من نقاشه مع  ةا نقديّ  م لنا قراءةا ليقد  

 عن وجهة نظره.

 
 غيرتزأسد على طالل  ردّ أ. 

ألّن كّل حقل  – ضناه سابقااوعر  غريتزمه كما قدّ    – للدين ةدموحّ  اتجود تعريفأسد بنفي و يبدأ طالل 
ي إىل . وهذا الكالم ألسد يلؤدّ نتج معاد إنتاجهات مُ ر هذه العمليّ آثاو  ،تهمن خصوصيّ  ينتج انطالقاا

ق بّ مر إذا طُ ة حضور التقليد فيه، وهذا األوكيفيّ  ،اتهمن خصوصيّ  كّل دين ينتج تعريفاته انطالقاا  القول إنّ 
ل التقليد فيه ل حيياألوّ إذ ة، بني اإلسالم واملسيحيّ  نالحظ اختالفاافإنّنا ة، على مستوى الديانات الكتابيّ 

 ل املسيح.بينما الثاين حييل إىل الكنيسة مبا هي متثّ  ؛وهو القرآن الكرمي إىل الكتاب املوحى،
لعدم وضوح  فيه الكثري من التسامح ةا ثقافيّ  ومةا منظ باعتبارهالدين  النظر إىل أنّ  ، يعترب أسدبالتايل

"للحياة" نفسها، أو الظروف  بفهمًل يوجد مفهوم عن عالقة الثقافة  هكما أنّ ،  مفهوم الثقافة أصالا 
 ان"موقف حنو" يقرتحتعبري "معرفة عن" و . بل إنّ ها()أو تغريّ احلياة ة للمحافظة على يّ والنشاطات املادّ 

 واحدةا  اهات يف احلياة". إنّ ن احلياة" أو "اجتّ مد، يف مقابل تعابري مثل "معرفة وجود دور مراقب عن بع
فإهّنا ة، على أساس رموز اجتماعيّ  الصياغة ًلحقاا ه حني تتمّ ة هي أنّ النتائج هلذه الصياغة العامّ  من
 مثل وينظر إليها على أساس الوعي والشعور. واملشكلة يف ،ةعزل عن ممارسات وخطابات اجتماعيّ ستُ 

أو  قف"املواة اليت تربط فيها "املعرفة" ويفيّ ة فحص الكا حتول دون إمكانيّ هي أهنّ  ،هذه الصيغة
 دإن وجِ و . 42درجة تتشّكل على أساسها ة، وإىل أيّ ة والنشاطات اًلجتماعيّ يّ اهات" بالظروف املادّ اًلجتّ 

ا يف تعليق احلياة والثقافة بعضها م نوعاا ه يتمّ أو أنّ  ،ذلك على مستوى اللغة يتمّ  مثل هذا الربط، هل
، تريد أن ةا تعميميّ  ته نزعةا  أنّه خيفي يف خلفيّ إًّل  ،غريتزوعلى الرغم من املظهر الربيء لعمل  .باآلخر

ة اليت ًل حتتاج إىل إثبات. وهذا الكالم الذي أوردناه عن أسد، لبديهيّ م املوضوع باعتباره من األمور اتعمّ 
مل يلجأ إىل التعميم نتيجة عدم معرفة، ولكّنه  الم فيه من قبل، فغريتزإىل الكا قد سعينا يوضح ما ُكنّ 

 .ةا ثقافيّ  تعّمد ذلك جلعل اإلسالم منظومةا 

وهي تطرح ، فيعتربها غري واضحة، غريتزث عنها إىل انتقاد الرموز اليت يتحدّ  ،أسد بعد ذلكوينتقل 
 ة؟وجد رموز تفرض بالقوّ تأًل  ؟حلقلرمز يوجد يف ا ، فهل كلّ اقهة حتقّ العالقة بني الرمز واملعىن وكيفيّ 

                                                 
 الصفحة ، مصدر سابق،أنثروبولوجيا اإلسالميف:  ،"النظريّة الدينّية: املفهوم األنثروبولوجّي للدين"طالل أسد،  42

459. 
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ا على أّن اإلكراه  ملؤكّ " ،43الدوناطّيةيس أوغسطني بعد جتربته مع هرطقة وهذا ما جند مصداقه عند القدّ  دا
فالكثري  .44للحفاظ عليه" ل إىل الصدق واإلخالص، ُمعترباا اًلنضباط والنظام جوهريًّاو للوص كان شرطاا
ة على طول اخلط ا مسألة القوّ ، وإّنّ د رموز تغرس يف اإلنسان النزعات الصحيحةرّ ليست جممن الرموز 

أو  ،أو املوت ،أو عقوبات أخرى )كالنار ،(ةا أو كنسيّ  ةا من القوانني )سواء كانت إمرباطوريّ  بدءاا
ة ماعيّ سات اًلجتة للملؤسّ إىل النشاطات اًلنضباطيّ  ،(وغريها أو السالم ،أو احلسنة ،أو السعة ،اخلالص

، اراتوالكفّ  ،الطاعاتو  ،والصالة ،)الصيام واجلسد البشريّ  ،(مثالا  )املدرسة واملدينة والكنيسة
 (. التكاليف الدينّية األخرىو 

ا هناك أمر آخر يرتبط هبا.، ف عند هذا احلدّ ومشكلة الرموز ًل تتوقّ  فخطاب املمارسة ليس هو  إّنَّ
طرق اخلطابات  نّ ألرأى  املسيحيّ إىل الرتاث  غريتزد ولو عاث عن املمارسة. اخلطاب الذي يتحدّ 

ة كان هلا الدينيّ  م للفضاءاتزمولوجيا )علم الكون(، يف إعادة التعريف املنظّ ة، امللؤّسسة على الكُ التفويضيّ 
ى واسع، ت هذه اخلطابات على مدا . ويف القرون الوسطى، امتدّ ة عميقة يف تاريخ اجملتمع الغربّ يّ أهّ 

ة معجزات أو آثار )بقايا مقّدسة صحّ  هبا، مثبتةا  ة أو مصّدقةا املمارسة الوثنيّ  رافضةا  ،دين ومبِدعت همعرّفةا ال
 هلا، واصفةا  ضةا أماكن التقديس والعبادة ومفوّ  زةا واحدة منهما األخرى(، ومميّ  واًلثنتان تلؤّكد كلّ  ،نةمعيّ 

م باألفكار باًلعرتاف املنظّ  ته، مطالبةا يسني كنموذج احلقيقة وكنموذج للحقيقة يف الوقت ذاحياة القدّ 
ة لحركات اًلجتماعيّ ل مةا الغفران للتائب ومنظّ  والكلمات واألعمال اآلمثة لكاهن اًلعرتاف، ماحنةا 

 هلا باعتبارها هرطقات أو مقاربات ملا هو هرطقيّ  أو رافضةا  ة يف شكل تنظيمات تتبع التعليمات،الشعبيّ 
  .وضاليلّ 

على العكس من  ،يف املمارسة، إذ رون الوسطى أن تلؤّسس وحدة تناسق تامّ ومل حتاول كنيسة الق
بالتأكيد على الفروق والدرجات واًلستثناءات، وما كانت  دائماا يهتمّ  ذلك، كان خطاهبا التفويضيّ 

  .45املمارسات لسلطة واحدة إخضاع كلّ  حتاوله هو

ة أو ة أو اجتماعيّ تقليد، وكّل ممارسة ثقافيّ األصل يف الدين هو ال أنّ  نستنتج من ما أوردناه عند أسد،
معاين  أنّ  وهذا يعين م، إّّنا يف كّل دين من األديان.وهذا األمر ليس فقط يف اإلسال ختضع له. اعتقاديّة

 ة، بل جيب البحث عناًلجتماعيّ ظواهر اليف  اجيب البحث عنهًل ة ظات الدينيّ املمارسات والتلفّ 
                                                 

ع، وألقى اًلنقسام يف الكنيسة اإلفريقّية. اسهم مشتّق من زعيمه دوناطس الذي رفض "انشقاق دام طوال القرن الراب 43
م بالتسليم". انظر، صبحي احلموّي،  ، أعاد النظر فيه من معجم اإليمان المسيحيّ سلطة اسقف قرطاجة ألنّه اهتُّ

 . 217و 216ن تا(، الصفح1998، 2ار املشرق، طبعة الناحية املسكونّية األب جان كوربون )بريوت: د
 .466الصفحة  املصدر نفسه، 44

 .472 الصفحة املصدر نفسه، 45
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زة. ة متميّ ى تارخييّ ا نتاجات انضباطات وقوا جيب أن تشرح بوصفهو  ،ةيضيّ اهتا ومكانتها التفو إمكانيّ 
ر للثقافة  من تصوّ  ،غريتزكما يفعل   ،ة للدين تبدأ من هذه النقطة وليسفالدراسة األنثروبولوجيّ  ،وعليه

 .ات التكوين وآثار السلطة اليت حتوم فوق الواقع اًلجتماعيّ كمجموع للمعاين سابق ومفصول عن عمليّ 

من العودة إليها  ة( يف الدين ًل بدّ رذثوكسيّ )أ ةالتايل، سواء ارتضينا أم ًل، فهناك قواعد صراطيّ ب
عاكس، إّّنا هو رجوع إىل  د عمل طقسيّ ، وبذلك ًل يكون اإلميان جمرّ ومراجعتها عند كّل فعل إنساينّ 

 ،د نظر، وهذه القواعد ًل تبقى جمرّ ة التعامل معهد أصوله وكيفيّ حتدّ  املرجعيّ  ة ثابتة يف النصّ قواعد إميانيّ 
  انعكاس تفويضيّ ليست إًّل  ،ذاهتا للمعاين، والطقوس حبدّ  د رموز، إّّنا تصبح منتجةا ل إىل جمرّ وًل تتحوّ 

  ة وأتاحت القيام هبا، شرط عدم تناقضها مع األصول.  وافقت عليها األصول املرجعيّ 

 

 على غلنر سدأ ردّ ب. 
فون رون لكّنهم يتصرّ مون وًل يفكّ ًل يتكلّ من البشر  املسلمني باعتبارهم جمموعةا أّن غلنر صّور  سدأاعترب 
م عن اجملتمع املسلم يف ضوء غري مناسب على اإلطالق، ألنّه حياول أن يتكلّ  وهذا الرأي الغائيّ  فقط.

اث، وهذه لون هبا األحدوعلى وجه اخلصوص الطريقة اليت يشكّ  ة للفاعلني املعرتف هبم،الدوافع الثقافيّ 
فدين القبيلة هو [ 1] .يقوم على ثالثة تعاريف متناقضةمه . كما أّن اإلسالم الذي قدّ ترتبط بالظروف

 بالتوقيت اًلجتماعيّ  أنّه دين يهتمّ وهو ، د لنا مفهوم دوركهامييّ دين الدراويش واملرابطني، وهنا يتجسّ 
 .وأصيلةا  رائعةا  ةا ومرئيّ  ،سكشيء مقدّ   بهجةا للزمان واملكان، بالفصول وحتديد مواعيد األعياد. وجيعلها م

ا أمّ [ 2] ؛سا عمل مقدّ ة على اعتبار أهنّ مفهوم الدين يشمل اإلشارة إىل قراءة الطقوس اجلماعيّ  نّ فإلذا 
بوضوح من الكتابات املبكرة ملاركس،  وهو مشتقّ  ،يًّافقراء، فهو خيتلف كلّ العند تفسريه لوصف دين 

ا حينما أمّ [ 3]و ؛وما حيتاجونه من الدين هو اًلندماج ،ومغرتبني ين مستقرّ وغري ،فالفقراء بدون جذور
ق اًلحتفاًلت ة أبعد ما يكون عن تذوّ ، حيث هذه الشخصيّ ةة جند مالمح فيربيّ دين الربجوازيّ نلتفت إىل 

 .46ل املتعة العاقلةة، وتفضّ العامّ 

كجزء متناقض   هر احلقل اإلسالميّ على وحدة السرد، حيث يظ مه غلنر مبينّ وهذا الفهم الذي يقدّ 
ر لتتطوّ  ، يتوافق مع السياق العامّ ا جديدا من إعادة تكوينه عرب إعطائه معىنا  ة، وًل بدّ مع احلداثة الغربيّ 
يف  موه باعتباره ميرّ ، قدّ ة، فاملستشرقون واألنثروبولوجيون يف تقدميهم للتقليد اإلسالميّ اجملتمعات الغربيّ 

م املمارسة الصحيحة، هي ف وتعلّ واليت تعرّ  ،هبا الدارس ّن اخلطابات اليت يهتمّ أ" أزمة، وهلؤًلء يتناسون
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كما يفعل بعض علماء اًلجتماع،   ،ل أن يقاله من املضلّ فإنّ  ،ة، لذاة املمارسات اإلسالميّ ة لكافّ ضمنيّ 
، قوسة، أي الطرثوذكسيّ اللفظ، أي قول ما هو مطلوب، وليس األيف اإلسالم هو ضبط  بأّن املهمّ 

 .47"حمثل هذه الفكرة تتجاهل جوهر فكرة النموذج الصحي ألنّ  ،لهذا أمر مضلّ  نّ وليس املعتقد. إ

وبذلك يصبح التقليد هو األصل لكّل ما له عالقة باإلسالم، هذا املفهوم الذي تنحصر دًللته  
إليه. فيما تفتح  يقاس به التاريخ الالحق ويُردّ  أساسيّ  ات الشائعة يف الدعوة إىل ماض  دبيّ حبسب األ

الباب أمام إعادة تشكيل واسعة ملقتضيات النظر  ،من قبل طالل أسد ،معاودة التفكري يف هذا املفهوم
قل؛ وهو ما يفتح وكذا يف املمارسات اليت ينتجها ويقتضيها اشتغال هذا احل ،يف حقل التداول اإلسالميّ 

ز هذا غري معهودة وآفاق غري مسبوقة، ًل تفتأ جتهّ  اتيف الدين على إمكانيّ  بولوجيّ نرتُ ر األبدوره التفكّ 
        حه على جماوزة املنوال السائد.ر ببعد نظر يرجّ التفكّ 

 
 خاتمة 

يقومون بإعادة تعريف اإلميان، مبا  وغلنر، غريتزني، كمناه من خالل هذا البحث، يُظِهُر أّن اإلناسيّ ما قدّ 
ورفض كّل ما  ،ةة اإلنسانيّ يّ س على الالسابق لإلنّـ ذي يلؤسّ ، الالغربّ  يتوافق مع وحدة السرد احلضاريّ 

بعاد التقليد أو ثوا عن اإلسالم عملوا على إعندما حتدّ  ،بالتايل .خارج السياق احلداثويّ  ةا يقيم مرجعيّ 
ة، وقاموا بالفصل بني سياقني، جعلوا أحدها يرتبط بالفرد، بينما هتميشه وتأويله مبقتضى الرؤية الذاتيّ 

فكالها جزء ة. واجلمهوريّ  الذي يقوم على القانون ة إىل احلقل التداويلّ ا ما له عالقة بالفعل والفاعليّ أحالو 
ل يف ، بل ها، حياوًلن تثبيت دعائم هذه احلداثة، ومعاجلة ما طرأ عليها من الرتهّ من التقليد احلداثويّ 
 ة.اجملتمعات اإلسالميّ 

ة اخرتاقه عرب الرتكيز على العمل على إظهار كيفيّ  تمع، حماوًلا تز، حاول قراءة اجملغري  ،لوإذا كان األوّ 
ك إىل اًلستفادة من ذلك، من خالل ذل خر، داعيااوآ ة بني جمتمع إسالميّ ة الطقوس اًلحتفاليّ خصوصيّ 

ن األصل، أو عة مقطوعة عة متنوّ ات ثقافيّ بلور عرب هويّ من أّن اإلسالم عبارة عن إسالمات تُ  انطالقاا
، ميكن ة، حاول أن يقيم نظاماا معرفيًّاجلأ إىل احلديث عن الرمزيّ  ادمنوهو ع يها غري فاعل.األصل ف

 اليت أعادت تنظيم العامل انطالقااة، ة احلداثويّ ة واملرجعيّ من الذاتيّ  انطالقااالركون إليه واستخدامه وتأويله 
 من القانون. 

                                                 
 .140الصفحةمصدر سابق،  ،فكرة أنتروبولوجيا اإلسالمطالل أسد،  47



25 
 

ضت املشاكل، اليت تعرّ ، حياول أن يعاجل رتاتيجيّ وكأنّه قد غادر اإلناسة، وحتّول إىل اس ونرى الثاين
الذي ميكن اخرتاقه والعمل عليه من أجل استدماج املسلمني يف اجملتمع  عن اجملال هلا اإلناسة، باحثاا

 وبني احلداثة. ،للتقليد الذي مل يعد خاضعاا ،ة بني اإلسالماحلديث، عرب إجياد حلمة منطقيّ 

ة يف ظل  الراهن الذي خترج فيه الكثري من ن التفصيل والنقاش، خاصّ مناه، حيتاج إىل مزيد موما قدّ 
 من خالل ضرب ًل ميكن اجلمع بينهما إًّل  الغرب(و )اإلسالم  اآلراء، اليت تقوم باملزج بني معطيني

ات، وإذا كان موضوع اإلميان هو مات متنافرة يف األسس واملرجعيّ أحدها لصاحل اآلخر، ألّن املنظو 
 ا ترى الصورةق بأهنّ يف جوهره، يرتبط بالسيادة، حيث املرآة ًل تصدّ  ،كن يبقى الكالماملدخل، ول

    ده.عه وتعدّ طيع أن تكون العامل بكّل تنوّ ت، ولكّنها لن تسفحسب


