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 كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات

 تونس - جامعة منوبة

 أنثروبولوجیا اإلسالم:

 في تشّکل الممارسة الدینّیة 
 

The problematic of compatibility of freedom and 
equality 
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 أنثروبولوجیا اإلسالم:  

 في تشّکل الممارسة الدینّیة 

 

 

 : صملخّ 

"أن��و�ولوجيا اإلسالم" ال�ي �عا�ج   يرصد هذا البحث تطّور املواضيع النظرّ�ة ال�ي يطرحها ما بات ُ�عرف بـ 

بالفحص   ونخّص  املسلم�ن.  واقع   �� اليومية  واألخالقّية  الدينّية  باملمارسة  قة 
ّ
املتعل الرئيسّية  األسئلة 

ل  
ّ
يحل الذي  غ��تز  �ليفورد  األن��و�ولو��  األّول  االتجاه  ل 

ّ
يمث املعر�ّ�،  ا�حقل  هذا  ضمن  بارز�ن  اتجاه�ن 

الت ا�جمعّية للرموز دورا حاسما �� �شكيل  الظاهرة الدينّية باعتباره 
ّ
ا نظاما ثقافيا تأو�لّيا تلعب ف��ا التمث

ا�حضور  نفسّية تدعم ذلك  املفاهيم و�يجاد حالة  هالة واقعّية ع��  اليومّية، وذلك ع�� إضفاء  املمارسة 

د أهمية ال��اث  يتصّدى لنقد التحليل الثقا�ّ� فقد قاده طالل أسد الفالوجدا�ّي. أّما االتجاه الثا�ي  
ّ

ذي يؤك

 " ودوره �� �شكيل املمارسة الدينّية.   قليد ا�خطا�ّي مبدعا مفهوم "التّ 

 .التقليد ا�خطا�ي-األنظمة الرمز�ة-املمارسة الدينّية -أن��و�ولوجيا اإلسالمال�لمات املفاتيح: 

 

Abstract: 
This research monitors the evolution of theoretical themes posed by what has come to be 

known as "The Anthropology of Islam", that address key questions about daily religious and 
ethical practice in the Muslim communities. The first trend in this discipline is represented by 
the anthropologist Clifford Geertz, who analyzes the religious phenomenon as an interpretive 
cultural system, in which collective representations of symbols play a crucial role in the 
shaping of everyday practice, by giving a realistic aura to concepts and creating a psychological 
condition that supports that emotional presence. The second trend against criticism of cultural 
analysis was led by Talal Asad, who emphasizes the importance of Tradition, creating the 
concept of "Discursive Tradition" and its role in shaping religion. 

Words keys: Islamic anthropology - Religious practice - Symbolic systems - Discursive 
tradition. 

 محّمد أمین عیوني أ.
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 : مقدمة  -1

    . فقدباإلسالم �ان منذ بدايات �شوئھ وظهوره خاصة  1ر""اآلخ  مّما الشّك فيھ أّن اهتمام
ّ
انتباِه  �ان محط

من الكالسيكّية    3ؤ�ة االستشراقية. و�� هذا اإلطار، تطّورت الرّ 2من غ�� العربمعتنق��ا    األخرى و  الّديانات

"ما �عد االستشراق" بـ  إ�� ما بات �عرف  ال�ولونيالية"  4بمدارسها ا�ختلفة  تنّوع5ونظر�ة "ما �عد    ت . لقد 

درسة األملانية إ�� املن�ج التفكي�ّي مع املدرسة  من املن�ج الفيلولو�� التار�خا�ّي مع امل  ة بدءا�ج املعتمدااملن

 األركيولو�� املاّدي مع املدرسة األنجلوسكسونّيةوصوال الفرنكفونّية 
ّ
 .6إ�� ا�خط

ل صدور كتاب "االستشراق"
ّ
ا �� س��ورة الو�� �� هذا ا�حقل املعر�ّ�  إلدوارد سعيد حدثا مهمّ   7لقد مث

معتمدا ع�� ما أتاحھ املن�ج األركيولو�� من خالل مؤلفات  -سعيد    ة شرق/غرب، واهتّم الذي يتناول ثنائيّ 

 رو�ّ و بما أسماه "الفكرة األ   -رائده ميشال فو�و الذي تناول عالقات السلطة واملعرفة
ّ

رق" و�ان  ية عن الش

الم  ة مع العاالهتمام األوفر لالستشراق ال��يطا�ي والفر���ي و�عض من األمر��ي ملا لھ من عالقات �ولونياليّ 

 اإلسالمّي 
ّ
املؤل عالقة  دراسة   �� سعيد  فرادة  تكمن  وهنا  الّد .  ب��نامج  التّ ف  وعالقة   ولة 

ّ
الث ة  قافيّ صّورات 

االستشراق   تحليلھ  لھ  يحسب  وما  السيطرة.  االجتما��  باعتباره  بمشروع  �سياقها  متأثرة  متماسكة  بنية 

الفهم   تبلور  �حظة  سعيد  كتاب  ل 
ّ
مث أمر،  من  يكن  ومهما  وال�ولونيالية  والسيا��ي.  اإلم��يالية  حول 

 .8ة �حّب السيطرةباعتبارهما موقفا معرفيا يصاحب اإلرادة الغر�يّ 

السعيدّية حظة 
ّ

ال� حبيس  السلطة  مع  األ�ادي�ي  بتعالق  الو��  يكن  داخل 9لم  معر��  حقل  ظهر  بل   ،

طلق عليھ مسّ�ى "أن��و�ولوجيا اإلسالم"  
ُ
، �� خضّم هذا   IslamAnthropolgy ofالبحث األن��و�ولو�� أ

ة وجود موضوع و�ان ا�جدل قائما حول إم�انيّ   .ا�جدل الثقا�� العل�ي ومنذ أواخر القرن املا��ي تحديدا

 
وروبا واإلسالم: صدام الثقافة والحداثة، )هشام(جعيط  -1

ٔ
 .  1978، دار الطليعة، ا

2- Hoyland, Robert. "Seeing Islam as others saw it." In Seeing Islam as Others Saw It. Gorgias Press, 2019. 
 . 1993، 3العلم للماليين، بيروت، لبنان، طدار موسوعة المستشرقين، بدوي (عبد الرحمان)،  -3

4- Dabashi, Hamid. Post-Orientalism: Knowledge & Power in a Time of Terror. Routledge, 2017. 
ة ذات بناء متّ  -5

ّ
زال النقاش متواصال حول عالقاتها بتّيارات ما سق، ويحسن اإلشارة إلى الجدل القائم حول عّدها نظرّية مستقل

خرى. و
ٔ
ّن ما بعد الكولونيالية يرى بعضهمالماركسية من جهة وما بعد البنيوية وما بعد الحداثة من جهة ا

ٔ
نظرية متجذرة في التاريخ  ا

نثروبولوجية على ذلك باستخدام النظرية الماركسية  ةمعني إّنها نظريةوالثقافة. 
ٔ
دلة اال

ٔ
ريخ وفرضه واال

ٔ
بالطرق التي يتّم بها إنشاء التا

سمالية والقوة اإلمبريالية
ٔ
 ونقدها، انظر:  لفهم القوة المهيمنة والرا

Goulet (Nicole), Postcolonialism and the Study of Religion: Dissecting Orientalism, Nationalism, and 
Gender Using Postcolonial Theory, Religion Compass vol. 5, iss.10, Blackwell Publishing, 2011, p 632. 
5- G. Sawant (Datta), Perspectives on Postcolonial Theory: Said, Spivak and Bhabha, Researchgate, 2015, p2. 

منة)،   -6
ٓ
نموذجا،الجبالوي (ا

ٔ
نجلوسكسونّي الجديد: باتريسيا كرون ومايكل كوك ا

ٔ
الدار التونسّية   إالسالم المبّكر: االستشراق اال

 . 20، ص 2020، 3للكـتاب، ط
7- Said, Edward. "Orientalism: Western concepts of the Orient." New York: Pantheon, 1978. 

 . 54، ص2004، خريف 81ونقاده"، مجلة الكرمل، عدد  الغاندي (ليلى)، " إدوارد سعيد -8
9- Bowen, John R., and John Richard Bowen. A new anthropology of Islam. Cambridge University Press, 
2012, p6. 
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يمأل   الذي  الكالسي�ي  ا�جدل  عن  �عيدا  اإلسالم"  "أن��و�ولوجيا  عن  نتحّدث  يجعلنا  م���ّ�  متماسك 

املعر�ّ�   ا�حقل  هذا  وطرح  االستشراقية.  اإلسالدراسات  واقع  دراسة  االجتماعّية    تھبنيالم؛  فرضية 

والثقافّية.   ��  مقام سؤال  فوالسياسّية  التشابھ  متنّوعة؟ وهل  "إسالمات"  أم  إسالم  ���ّ� مفاده: هل هو 

تجار��ا؟ �عّدد  متعّددة   �� أم  ومتشا��ة  واحدة  املمارسة  يجعل  ا�حقلو .  1املعتقدات  هذا  بحسب  ،�قّدم 

ر�ھ  
ّ
 و�ديال االستعمار  عصر �� الغر�ّية  األن��و�ولوجيا  قّدم��ا  ال�ي الرؤى وال��اد�غمات بديال عن،  دعوى منظ

، ثّم 4و�ر�ست غلن�  3�ليفورد غ��تز�م  ، ومن بي�2آنذاك املهيمنة خطاباتھ  وسائر  االستشراق الكالسي�ّي  عن

إّياها ع�� مح املعر�ّ� عارضة  ا�حقل  لهذا  النظرّ�ة  املنطلقات  تناقش  آراء  الدرس  برزت  تقّدم  يتيحھ  ّك ما 

  6Daniel Martinودانيال مارتن فاريس�و 5طالل أسد�ّل من  األن��و�ولو�ّ�، وقد قاد هذا التّيار النقدّي  

Varisco. 

  و�� هذا اإلطار،
ّ

ري با�ورة األعمال ال�ي تؤّس �ُ ؛  ز هذه الورقة ع�� علم�ن بارز�ن  س��ك
ّ
س  عت�� األّول من منظ

أحد   عّد رائد "التحليل الثقافوّي" لإلسالم، أّما الثا�ي فهو طالل أسد الذي �ُ  وّجھ وهو �ليفورد غ��تزلهذا التّ 

 ة.ظر�ّ قليد ا�خطا�ي" بؤرة لبيان أطروحتھ النّ أبرز مراج�� هذا التخّصص وسنعتمد ع�� مقولة "التّ 

 
1- Tapper, R. Islamic anthropology" and the" anthropology of Islam. Anthropological Quarterly,1995 , p199. 

نثروبولوجيا اإلسالم: مدخل لتفكيك خطوط التفكير في المركزّية الغربّية"، مجلة االستغراب، عدد -2
ٔ
، 2022، 26نصر (جعفر)، "ا

 . 44ص
مريكّي ( -3

ٔ
نثروبولوجي ا

ٔ
 )، اهتّم بدراسة المجتمعات المسلمة ومن مؤلفاته: 2006-1926ا

Clifford Geertz, The Relegion of Java, free Press, 1960. 
Islam Observed, Religious Development in Morocco and Indonesia, University Of Chicago Press, Chicago & 
London, 1968 
The Interpretation of Cultures, Basic Books, Now York, 1973.   

 وعامل إنسانيات وأنثروبولوجيا، ومن مؤلفاته:  تشيكي بريطاين وهو فيلسوف )1995 -1929(  -4
Gellner, Ernest. Muslim society, Cambridge University Press, 1983. 

س -1932( -5
ٔ
نثروبولوجيا الدين والثقافة، له إسهامات مختلفة في عالقة بالّدينّي والعلمانّي.  ) ا

ٔ
تاذ في جامعة نيويورك، متخّصص في ا

 ومن مؤلفاته:
Talal Asad, Anthropology and the Colonial Encounter, London: Ithaca Press, 1973. 
 Genealogies of religion: Discipline and reasons of power in Christianity and Islam. JHU Press, 1993. 
The Idea of an Anthropology of Islam, Qui Parle, Vol. 17, No. 2 (Spring/Summer 2009), pp. 1-30. 

نثروبولوجي ،)-1951( مارتن فاريسكودانيال   -6
ٔ
شهر مؤلفاته:  ومؤرخ ا

ٔ
مريكي، ومن ا

ٔ
 ا

Varisco DM. Islam Obscured: The Rhetoric of Anthropological Representation. W. Ross Mac Donald School 
Resource Services Library; 2007. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D9%83
https://www.jstor.org/stable/i20685736
https://en.wikipedia.org/wiki/Historian
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 : 1ین بوصفه نظاما ثقافّیا الّد -2

من الدراسات األنجلوسكسونّية املؤّسسة    2Clifford Geertz  �ليفورد غ��تز األن��و�ولو�� أبحاث�عّد  

قد انطلق ف��ا مّما �سّميھ  . ف3ين ال�ي القت أثرا واسعا وجّددت �� غ�� قطيعة أو تقليدألن��و�ولوجيا الّد 

 
ّ
 و�ندرج هذا املبدأ    .  4ي�ي"حليل الّد قا�� للتّ "البعد الث

ّ
"نمط من  قافة قوامھ أّ��ا  ضمن مفهوم مخصوص للث

ونظام من املفهومات املتوارثة �عّ�� ع��ا بأش�ال رمز�ة، و�تواصل    دة �� رموز تنوقلت تار�خيااملعا�ي املتجّس 

. وهو يتقاطع  5رون معرف��م حول ا�حياة ومواقفهم م��ا"الناس بواسطة هذه األش�ال، و��ا �ستديمون و�طوّ 

الرمزّي"  6أر�ست �اس��ارهنا مع ما أسماه   �ُ   الذي   "ا�جهاز  ل مع�ى يتمّ�� بھ اإل�سان عن ا�حيوان و�ھ 
ّ
ش�

"فبدال من أن �عا�ج اإل�سان األشياء نفسها نراه، بمع�ى من املعا�ي، دائما يتحّدث إ�� نفسھ، حيث   . للعالم

 ور الفنّية والرّ يتلّفع باألش�ال اللغوّ�ة والصّ 
ّ

وال  ينّية ح�ى أصبح ال يرى شيئا  عائر الّد موز األسطورّ�ة أو الش

 
ّ
إال شيئا  املصطنعة"  �عرف  الوسائل  هذه  من  إ��  7بوساطة  لينت�ي  فلسفّيا  ذلك  �اس��ار  ناقش  وقد  أّن  . 

 .8طقاأو ن حيوان عاقلاإل�سان حيوان ناطق ذو رموز بدال من 

 
ُ
   �ض�ت

ّ
غ��تزالث عند  ذلك  ،قافة  ع��  سيميائّيا    ،بناء  حاجة    Sémiotiqueمفهوما  التأو�ل  فيھ  ُ�عت�� 

ل الثقافة هذه الشب�ات،  و فق مع ماكس في�� �� أّن اإل�سان حيوان عالق �� شب�ات رمزّ�ة. و�تّ  أساسّية
ّ
تمث

أّ��ا علم تأو��ّ� يبحث عن مع�ى أّ��ا علم تجر��ّي يبحث عن قاعدة بل ع��  . 9وال يقوم تحليلها ع�� قاعدة 

 
ّ
نا أمام عناصر و��ى  فإّن ذلك �ع�ي بالضّ ،  Systèmeأو �سقا     Réseauxقافة شبكة  وح�ن ت�ون الث

ّ
رورة أن
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ٔ
الثقافات، ت: محمد بدوي، المنظمة العربية يرتز (كليفورد)، تا

 . 2009، 1للترجمة، بيروت، ط
خيرة من القرن العشرين،  2006 -1926( -2

ٔ
ثرا خالل العقود اال

ٔ
بعدهم ا

ٔ
مريكيين وا

ٔ
نثروبولوجيا اال

ٔ
برز علماء اال

ٔ
) كان واحدا من ا

كبر الدعا
ٔ
نثروبولوجيا ومن ا

ٔ
ويلية في اال

ٔ
  ةويعتبر مؤسس المدرسة التا

ٔ
ّن إليالء اال

ٔ
هذه   همية لدراسة الرموز في الثقافة وللفكرة القائلة با

ويل الثقافات، م يرتزغالرموز تضفي معنى ونظاما على حياة الناس. من مقدمة المترجم في: 
ٔ
 . 44سابق، ص صدر(كليفورد)، تا

3-  
ٔ
ن تكون النصوص الغيرتزية حول الدين متنا ا

ٔ
ما ا

ٔ
صيال ومتميزا، فذلك  يقول زكرياء اإلبراهيمّي في بحثه عن غيرتز "ا

ٔ
نتربولوجيا ا

نتربولوجيا   مّما ال
ٔ
عماله، بل ونظريته في الدين، مجرد امتداد لمن سبقوه إلى اال

ٔ
فكار هذا الرجل وا

ٔ
ن تكون ا

ٔ
ما ا

ٔ
يمكن الشك فيه، وا

وي.جتماعي، فذلك ما يجب رده ورفضه منذ البدايةالوالعلم ا
ٔ
نثربولوجي  " انظر: اإلبراهيمي (زكرياء)، "كليفورد غيرتز والتا

ٔ
ل اال

 .  https://cutt.us/9zFx6انظر الرابط :   .14للدين"، موقع مؤمنون بال حدود، قسم الفلسفة والعلوم اإلنسانّية، ص
 .224، ص المصدر نفسه  -4
 .225، ص المصدر نفسه  -5
لمان  -6

ٔ
مريكية. طّور كاسيرار 1945 -1874ي (فيلسوف ا

ٔ
لمانيا ثم بالواليات المتحدة اال

ٔ
) دّرس الفلسفة في جامعات برلين وهامبورغ با

ساس الفعاليات اإلنسانّية   فلسفة ثقافية إلى المعرفة ظواهرية نظرية الرمزية واستخدمها في توسيع
ٔ
كـثر عمومية، فالرمز عنده هو ا

ٔ
ا

شكال الرمزية" (
ٔ
 ).1944) و " مقال في اإلنسان" ( 1923ومن مؤلفاته "فلسفة اال

ندلس، بيروت،  -7
ٔ
و مقال في اإلنسان، ت: إحسان عّباس، دار اال

ٔ
رنست)، مدخل إلى فلسفة الحضارة اإلنسانّية ا

ٔ
،  1961كاسيرار (ا

 .67ص 
 . 69، ص المصدر نفسه -8
ويل الثقافات، غ -9

ٔ
 . 82سابق، ص صدرم يرتز، تا

https://cutt.us/9zFx6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1_(%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9
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تختلف من حيث طبيعة رموزها وتركيب��ا لكّ��ا ال �شتغل �� استقالل تاّم عن با�� العناصر ال�ي ت�ّون معها  

 .1نفسھ الذي �سّميھ ثقافة ا�حقل الدال�ّ� العامّ 

���" أو ضمن "املقار�ة اله��مونيطيقية"، كما عنون بذلك  يتنّ�ل املشروع الغ��تزّي ضمن "األنموذج التأو 

اس رو�ار دلياج  
ّ
لألن��و�ولوجيا  Robert Deliège  2األن تأر�خھ  �� ا�حديث عن غ��تز ضمن  هو  و   .3فصلھ 

يجعل من ا�حّس املش��ك  ،  ور�ايمية. و�� إعراضھ عن هذا املن�ج  صيغتھ الّد ��  يتجاوز املن�ج الوض�ّ�  بذلك  

األن��و�ولو��ّ   stanceSubجوهرا   وضوح    4للتأو�ل  ب�ّل  املمعارضا  امليتاف��يقيّ للتجاهل  الّتوّجھ  ة  معا�ي 

 .5ة فقطفسيّ ة أو النّ ألديان �� وظائفها االجتماعيّ ل وا�خ��ل 

م الرّ 
ّ

�� روح ا�جماعة وخصائصها ال�ي �شمل طبيعة حيا��م ومزاجهم    -ياق�� هذا الّس -موز املقّدسة  تتحك

ينّية  لألخالق وا�جمال. إّن ا�جماعة ضمن هذه املمارسة الّد   همتحّدد رؤ���م للعالم ومفهومو   وأسلوب عيشهم

، وهو ما يجعل  6�� "طر�قة حياة متكّيفة �ش�ل مثا�ّ� مع ا�حالة الفعلّية لألمور املوصوفة �� نظر��م للعالم"

 لهذه الرّ 
ّ
الن خذ حسب غ��تز دور الوسيط ب�ن أسلوب حياة  تّ سق االجتما�ّ�. وت موز دورا سابقا �� �شكيل 

 معّ�ن وميتاف��يقا محّددة لتستديم بذلك كال ا�جهت�ن �سلطة مستعارة ع�� حّد قولھ.

موز يفعل إلقامة حاالت نفسّية وحوافز قوّ�ة وشاملة  " نظام من الرّ ين بماهو:  يق��ح غ��تز �عر�فا للّد 

ة ع�� هذه  للوجود و�ضفاء هالة من الواقعيّ   نظام عامّ   اس عن طر�ق صياغة مفهومات عنودائمة �� النّ 

وانطالقا من هذا الّتعر�ف  .  7فسّية وا�حوافز واقعّية �ش�ل فر�د "املفهومات بحيث تبدو هذه ا�حاالت النّ 

ستخدم ناقال  فهوم " الرّ نالحظ استعمالھ مل
ُ
مز" لإلشارة إ�� أّي ��يء أو فعل أو حدث أو صفة أو عالقة �

أو   فالتّ لتصّور  الرّ صوّ مفهوم  "مع�ى"  يصبح   8مزر 
ّ
الث األفعال  �ّل  �غدو  وعليھ  األش�ال  ،  واستعمال  قافّية 

مزّ�ة أحداثا اجتماعّية �أّي حدث آخر تمتاز بالعمومّية والعلنّية و�مكن أن ت�ون قابلة للمراقبة، و�تمّ��  الرّ 

ل .  9�ونھ قابال للتجر�د النظرّي من تلك األحداث بوصفها �لّيات إم��يقّية تجر�بّيةبهذا البعد الرمزّي  
ّ
تمث

موز خطاطات معرفية �ستعمل �� الو�� بالعالم ومعرفتھ، و�� �شبھ �� وظيف��ا هذه، حسب غ��تز،  هذه الرّ 
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 . 12، صسابق صدرم، "كليفورد غيرتز والتا

نثروبولوجيا بلجيكي متخصص في الهند. 1953من مواليد  -2
ٔ
ستاذ في  متخّصص في، عالم ا

ٔ
كسفورد، وهو ا

ٔ
اإلثنولوجيا من جامعة ا

كاديمية الملكية لعلوم ما وراء البحار. 
ٔ
 الجامعة الكاثوليكية في لوفان وعضو مشارك في اال

   انظر: -3
 Deliège (Robert), Une histoire de l’anthropologie, écoles, auteurs, théories, éditions Seuil, 2013, Pp170-179 . 

  ,Najar (Sihem), Penser le sens commun en anthropologie, in Mohamed Karrou, D’Islam et D’ailleursانظر:   4
Cérés Editions, 2008, p96.  :4، المصدر نفسهفي . 

5- Schilbrack (Kevin), Religion, Models of, and Reality: Are We through with Geertz?  Journal of the 
American Academy of Religion, Vol. 73, No. 2 (Jun., 2005), p 434. 

ويل الثقافات،  يرتز،غ  6- 
ٔ
 . 225ص  سابق، صدرمتا

 . 227، صالمصدر نفسه  7
 . 228، صالمصدر نفسه  8
 .229ص، المصدر نفسه  9
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داخليّ  مصدرا  باعتبارها  �عمل  ا�جينات  هذه  �انت  فإذا  الوراثية،  للمعلوماا�جينات  وتقّد ا  نفسها  ت،  م 

 
ّ
العمل العضوّي باعتبارها برامج وتصميمات و�عليمات �ش� الرّ   ل  مھ، فإّن 

ّ
تقّدم نفسها بوصفها  وتنظ موز 

خارجيّ   مصادر 
ّ
ومخط للمعلومات،  تفصيليّ ة  للعملطات  الرّ 1ة  �عمل  املقّد .  النّ موز  دمج  ع��  إ�� سة  ظرة 

 
ّ
ندماج والتعز�ز املتبادل لرؤ�ة العالم واألخالقيات،  قوس ذلك اال العالم واألخالق �� ذهن املؤمن و�عّزز الط

 .2�ش�ل أفضلأن يالحظها املراقب ا�خار�ّ� و�مكن 

��  لت�ون  مزّ�ة  البعد األّول ع�� معا�جة ال��اكيب الرّ ��  ي�ون ال��ك��  ؛  ظرّ�ة �عدينماذج النّ خذ هذه النّ تتّ 

   Model ofنموذجا عن  و موقع مواز للنظام الالرمزّي  
ّ

ز ع�� معا�جة األنظمة  "الواقع"، أّما البعد الثا�ّي ف��ك

الرّ  �� األنظمة  لــ الالرمزّ�ة من ضمن العالقات املعّ�� ع��ا  . 3"الواقع"   Model forمزّ�ة و��ون هنا نموذجا 

املفهومّي   الش�ل  أي  املع�ى،  تؤّمن  " ف�ي  الثقافّية جانب داخ�ّ� مزدوج،  األنماط  للواقع  ولهذه  املوضو�ّ�، 

لها بحسبھ و�تشكيلھ بحس��ما "االجتما�ّ� والنّ 
ّ
وهنا نتبّ�ن الدور املزدوج للرمز الذي �عّ�� عن  ،4ف��ّي بتش�

لھ �� آن معّ��ا بذلك عن روح ا�جماعة.
ّ
 الواقع و�كشفھ ويش�

هذه ااألنظمة    تخلق  عند  ة 
ّ
شاق تظهر  سلوكّيات  تحّمل  إ��  تدفع  مختلفة  نفسّية  ل�خص  وضعيات 

رضا تجاه سلوك ما  �ا تكّرس اإلحساس بال، إ�ّ حّد التعّصب أحيانا  أي بالرّ مّسك  الت العادي، وتخلق نوعا من  

لها، ومن ثّم تقع تحت طائلة 
ّ
   تراه الذات معّ��ا عن الرموز ال�ي تتمث

ّ
�� أداء  قص��  التّ تجاه  نب  اإلحساس بالذ

هذه  تحمل  �� هذا اإلطار،  .جتمعا�الذي يصون  "��ّ الواجب األخال"  ذلك السلوك الذي يتحّول �� نظرها إ��

املثال   املتصّوف ا�حّفزات   سبيل  وتجعل    ع��  نفسھ  ضبط  ��  ع��  تأّملھ  املصباح مجّرد  من  شعلة    ضر�ا 

التھ  الزهد وتخّ�� ملبسھ ومأ�لھ اختيار نمط حياة يقوم ع��  ��  إ  تدفعھ و   ،ال��ّ اإللهام  اإل
ّ
. 5بما يتناسب مع تمث

عادات،  و مهارات،  و نزعات،  و قدرات،  و مجموعة متمّ��ة من الطباع ع�� ش�ل "ميول،  ب  ات هناوتتلّبس الذ

ع احتمالبل يمكن أن    �� املمارسة،  مستوى تجّسدها  ��استعدادات" ال نظفر ��ا فقط  و ات،  قابليّ و 
ّ
  نتوق

� و   �ا القيام  ما  �� ظروف معّينة  يدفع    سّم��ا غ��تز � ��  النفسّية". وما  "القوى  أو  العقلّية"  "السمات  إ��  بـــ 

للقيام بنوع من األعمال    -بتعب��ه-  هو ا�حافز الذي هو عبارة ع�� ميل مستمّر و"نزعة مزمنة"  القيام بذلك

  ،"ال�جاعة االستعراضّية"  ع�� سبيل املثالا�حوافز  من هذهو ما.   واقفممن املشاعر ��  ماوتجر�ب أنواع 

و�قوم    ،، وحافز "االع��از األخال��"�ج�� الّ��ار  غارة املرء بمفرده ع�� معسكرات األعداء أو الصوم ��إمثل  

فس  ، وحافز "الوقار املتجّرد" و�قوم ع�� ما يطرأ ع�� النّ والعهودع�� الوفاء باالل��امات والعقود واملواثيق  
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2- Munson (Henry), Geertz on Relegion: The theory and the practice, Religion, Academic Press Inc.  
(London) Ltd, 1986, p 20. 
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ٔ
 . 232سابق، ص صدرم، تا
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أّن هذه ا�والتحّمل  من ر�اطة ا�جأش ما ��  ،  حوافز ليست أفعاال وال مشاعر. وما يمكن أن �ستنتجھ 
ّ
و�ن

 .1ات أو استعدادات نفسّية للقيام بأنواع من األفعال واملمارسات ا�خصوصةقابليّ 

لذهن أّن هذه ا�حوافز متشا��ة غ�� أّ��ا �� واقع التجر�ة اإلم��يقّية تختلف من زمان إ�� إ�� ا  قد يتبادر

 زمان ومن م�ان إ�� آخر، و�قول غ��تز �� هذ
ّ
موز املقّدسة، ��  فسّية ال�ي تث��ها الرّ جاه: "إّن ا�حاالت النّ ا االت

 و أزمنة مختلفة وأمكنة مختلفة، ت��اوح ب�ن االب��اج وال�آبة 
ّ

��ن  و  ات��ن االعتداد بالّنفس واإلشفاق ع�� الذ

� هنا ب�ن ا�حوافز باعتبارها ذات ممّ��ات توجهّية  �مي. يمكن التّ 2العبث الذي ال ير�� لھ إ�� الفتور املعتدل"

Vectorial ّو��ن ا�حاالت الن ، 
ّ
سم بأّ��ا عددّية وتنبعث من ظروف معّينة وال �ستجيب إ�� ��اية  فسّية ال�ي تت

 3أو غاية ما
ّ
د املع�ى بالن

ّ
 إ�� اسبة  . و�تول

ّ
��  إسبة  �حوافز من خالل اإلشارة إ�� األهداف ال�ي تتصّور لها، و�الن

 ا
ُ
� فإّ��ا  النفسّية   �حاالت 

ّ
الظ إ��  اإلشارة  خالل  من  املع�ى  ال�ّ�  عطي  فعمل  م��ا،  �شوؤها  ُيتصّور  ال�ي  روف 

ره �� إطار مفهوم الغايات اإلالهية والتّ 
ّ
فاؤل يصبح تفاؤال دينّيا عندما ي�ون  يصبح إحسانا دينّيا عندما نؤط

 .4مفهوما يتناول الطبيعة اإلالهّية

ر لهذه ا
ّ
  يتوف

ّ
لرموز فاعلّية من حيث أّ��ا تصوغ مفهوما مستقّرا �� األذهان عن الوجود، ف�ي "�ستحث

، 5ظام"أف�ارا عمومّية عن النّ   -و�ن �ش�ل غ�� مباشر وغ�� مفّصل وغ�� م����ّ – نزعات �� اإل�سان وتصوغ  

 
ُ
   هذه الفاعلّية الفروَق   ُد وِج ت

َ
   اإلم��يقّية

ّ
الن ينّية. وهنا ال يمكن أن  جر�ة الّد لتّ ي�ّي أو اشاط الّد التجر�بّية �� 

   املعيارّ�ة لهاتجد  
ً
ده الّد .  حليل العل�يّ �� التّ   سبيال

ّ
ين حول الواقع قد ي�ون سطحّيا أو غامضا لكن  فما يؤك

الّد  "أّن   الع��ة هنا 
ّ

يؤك الّس 6د شيئا ما"ين  �� هذا  للّد . و�نقد غ��تز  �عر�فھ   �� تايلور  اق��حھ  ھ ياق ما 
ّ
أن ين 

وح�ّ  روحّية"،  �ائنات  بوجود  غودي  لتّ اى  "اإليمان  جاك  إليھ  أشار  الذي  وصاغھ    Jack Goody  7عر�ف 

وقوامھ أّن الدين هو "تلك العقيدة املتواضعة �سبّيا    Silvador de Madariagaسلفادور دي مادراياغا  

 . 8القائلة بأّن هللا ليس مجنونا"

للقضاء ع�� ا�خوف أو القلق الذي قد يصيبھ من وجوده ��    إّن للدين قدرة تفس��ّية يحتاجها اإل�سان

موز إ��  موز وأنظمة الرّ مد اعتمادا كب��ا ع�� الرّ ت�ع  فهو .ملع�ى واستكمال إل�سانية اإل�سانا�ضفاء و  العالم

 
 . 236، صالمصدر نفسه -1
 .238، صالمصدر نفسه -2
 . الصفحة نفسها، المصدر نفسه -3
ويل الثقافات -4

ٔ
 .239، صغيرتز، تا

 . 240، صالمصدر نفسه -5
 .241، صالمصدر نفسه -6
نثروبولوجي اجتماعي إنجليزي، كان محاضرا بارزا في جامعة  Rankine Goody2015) John -(1919جون رانكين قودي  -7

ٔ
: ا

جداد" (
ٔ
)،  1971)، والتكنولوجيا والتقليد والدولة في إفريقيا (1962كامبريدج، من بين مؤلفاته الرئيسية كـتاب "الموت والملكية واال

سطورة باغري (
ٔ
 ). 1977)، وتدجين العقل المتوحش (1972وا
 ظر: ان للتوّسع -8

  Goody (Jack), Religion and Ritual: The Definitional Problem, The British Journal of Sociology, Vol. 12, No. 
2 (jun., 1961), pp. 142-164.  

https://www.jstor.org/stable/i224894?refreqid=excelsior%3A24f2df522f5cddbeb079f75746ad571b
https://www.jstor.org/stable/i224894?refreqid=excelsior%3A24f2df522f5cddbeb079f75746ad571b
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ب ع�� ذلك "ا�خيف" الذي يخلق القلق  
ّ
درجة أّ��ا تصبح ذات تأث�� حاسم �� "حيو�تھ اإلبداعّية"، و��ا يتغل

 1وهو �ّل ما ال يمكن لھ أن يفهمھ ولذلك يحتاج إ�� الرموز "لتوّجهھ"
ّ
واهر  . إّن لإل�سان قدرة تجلب "الظ

ثقافيّ  صياغتھ  يمكن  الذي  الواقع  دائرة  إ��  الرّ املراوغة"  من  منتظما  تّيارا  ذلك  �عد  إل��ا  لُيوّجھ  موز  ا 

 
ّ
لقدرتھ ع�� فهم العالم لكن يتحّصل    ، و�تحّصل �عد ذلك ع�� "ضمانة �ونّية" ليس فقط2�خيصّية  الت

نھ من تحّملها  
ّ

أيضا ع�� القدرة ع�� إضفاء نوع من الوضوح ع�� مشاعره وصياغة �عر�ف لعواطفھ مّما يمك

 . 3سواء بحزن أو فرح

مجال  إ��  أّ��ا ليست مجّرد مش�لة نفسّية قد يرّحلها األن��و�ولو��    � صديق" ويعت�يقارب غ��تز قضّية "التّ 

سم "بالّس إذ ال وجود ل��يء �� نظره ضمن النّ   .فس ل�جزه عن تحليلهاعلم النّ 
ّ
ي�ولوجّية  طاق االجتما�ّ� يت

د أّن اإليمان الّد 4ا�جّردة"
ّ

أي وفق طا�ع تجر��ي ّيقوم ع��    Biconianي�ّي ال ينبع من استقراء باي�و�ي  . و�ؤك

 
ّ
.  نتقّبلها من مصدر خارج عن ذواتنا وال �عبدها �� حّد ذا��اا ينبع من تقّبل مسبق لسلطة ما  ماليومّي، و�ن

"نتقّبل السلطة بوصفها تحديدا ل��يء �ستحّق العبادة"، وقد نتقّبل هذه السلطة ع�� قّوة اإلقناع  فنحن  

  �� كما  ل�حواس  ا�خاضغة  غ��  التجر�ة  ع��  أو  التقليدّية  األديان   �� كما  التقليدّية  التخييلّية  القّوة  لدى 

 .5يان الروحانّيةاألد

الّدينّية املفهومات  بأّن  القناعة  د 
ّ
الدي�ّي  �  تتول الطقس  ممارسة  للعبادة"-�  املكّرس  "السلوك    -ذلك 

موز املقّدسة عند البشر واملفهومات  ث��ها الرّ تفسّية وا�حوافز ال�ي  وتلتقي تلك ا�حاالت النّ   .مطابقة للواقع

ى حتفا�ّ�" ح�ّ �� "ش�ل اِ إذلك   ّموز و�قّوي �عضها �عضا لينت�ي �ّل العاّمة لنظام الوجود ال�ي تصوغها تلك الرّ 

أو "تز�ينا لضر�ح" أو "استشارة لعّرافة"  "ترتيال �خرافة"  العالم املع  .6ولو �ان  ب�ن  ش  يإّ��ا �حظة انصهار 

ھ ليس  ت. و 8"عروضا تراثّية"  7Singerوالعالم املتخّيل ضمن ما �سّميھ سينغ
ّ
�ل ما هو ترا�ّي  جدر اإلشارة إ�� أن

 جز�رة با��قاط�ي  أحد  ع�� سبيل املثال ھ  ب  الذي �شعر  هو االعتقادما يحدد هذا االمر  و .  رورة  هو دي�ّي بالضّ 
بينما    9 الدي�ّي  ملنظوره  وتحّققات"  وتجسيدات  "�شريعات  ضمن  يراه  لطقس  أدائھ   ��“ الزائر" مجّرد  يراه 

 .10عرض مسر�ّ� فيقار�ھ مقار�ة جمالّية صرفة

 
ويل الثقافات،  يرتز،غ -1

ٔ
 . 242سابق، ص صدرمتا

 . 247، صالمصدر نفسه -2
 . 252، صالمصدر نفسه -3
 .260، صالمصدر نفسه -4
 . 262-261، صالمصدر نفسه -5
 . 266، صالمصدر نفسه -6
ستاذا في جامعة   ) Milton Singer  )1912 – 1994ميلتون سينغر -7

ٔ
مريكي مختص في الدراسات الهندية. وقد كان ا

ٔ
نثروبولوجي ا

ٔ
: ا

نثروبولوجيا السيميائية في عام وشيكاغو 
ٔ
ّول من استخدم عبارة اال

ٔ
 .1978ا

ويل الثقافات، مصدر سابق -8
ٔ
 .267، صغيرتز، تا

ندونيسّية -9
ٔ
 .تقع في الطرف الغربي من جزيرة سوندا جزيرة ا

 .682ص المصدر نفسه، -10



نثروبولوجيا إالسالم: في تشّكل الممار 
ٔ
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ٔ
مين عيوني   ا

ٔ
  محّمد ا
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ّ

د غ��تز ضرورة االنتباه إ�� ذلك التذبذب جيئة وذهابا ب�ن املنظور الدي�ّي ومنظور العرف االجتما�ّ�  يؤك

؛ي�ون  ي�يّ مي�� ب�ن نوع�ن من اإليمان الّد الذي يتكّرر �ش�ل مستمّر ضمن ا�حوادث اإلم��يقّية، وضرورة التّ 

و�قع  تھ و�نقلھ إ�� "نموذج وجودي آخر"،  �� خضم الطقس التعّبدّي حيث يكتنف ال�خص ب�ليّ   األّول ي�ون 

ا�ي
ّ
. و�تنقل 1جر�ة الطقسّيةي�ون مجّرد ا�ع�اس باهت �� ذاكرة املرء لتلك التّ ف�� خضم ا�حياة اليومّية      الث

حليل اإلم��يقّي هذا  �كشف التّ و �ستقّر ع�� واحد فقط،    اإل�سان ب�ن هذين املستو��ن �ش�ل مستمّر وال

ين  ة أي "الّد جر�ة العاديّ ا��"، والتّ ين �ش�لھ الصّ أي "الّد   ن ما ُيف��ض أن ي�ون واقعّيا بحّق ب�  مّ��يفهو  الفرق  

. وتختلف "طبيعة االنحياز" ال�ي �سبغها الدين ع�� ا�حياة اليومّية حسب امليول ال�ي 2مطّبقا تطبيقا عملّيا"

و�� تصّورات تختلف من دين إ��    .ال�ون �ستث��ها �� نفس املتدّين التصّورات ال�ي آمن ��ا حيال النظام ��  

مھ فرد "عن  . وح�ّ 3أث��ات �� ا�حياة اليومّيةنظفر باختالف التّ   من ثّمةآخر، و 
ّ
ى �� ا�جتمع نفسھ، فما يتعل

ع��   مختلفة  آثار  لھ  ي�ون  سوف  مش��كة  طعام  وجبة  ومن  شعوذة  طقس  من  ل�حياة  األسا��ي  النمط 

 .4الوظيفة االجتماعّية والنفسّية"

" مالحظا  "اإلسالم   �� غ��تز  د 
ّ

الّد   5يؤك دارس  التّ أّن  ب�ن  العالقة  فحص  إ��  بحاجة  الّد ين  ي�ي غي�� 

ق هذه العبارة بأحد واالجتما��ّ 
ّ
، و�رى أّن اإلسالم ُيقصد باملالحظة أن ي�ون "تار�خا اجتماعيا ل�خيال". وتتعل

األن��و�ولوجيا  �� غ��تز  مساهمات  األ   أهم  ب�ن  الفجوة  سّد  والتّ ��  االجتما��ّ ن��و�ولوجيا  بوضع  ار�خ  أي   ،

االستمرار �� رفض اخ��ال املفاهيم الدينية �� مجّرد سلوك أو بنية  و االجتما��    ار���ّ ين �� سياقھ التّ الّد 

 .6اجتماعية

ثالث  إجماال، تقوم ع��  الدين كما تصورها غ��تز  أن��بولوجيا  إّن  القول مع محمد كّرو  أقطاب   ةيمكن 

ف� نظر�ّ ك��ى،  بناء  محاولة   �� أّوال  تنتظم  أبحاث  ي  ع��  بناء  أي  الواقع  معطيات  ع��  بناء  الدين  حول  ة 

ار�خ  ميدانية، وتقوم ثانيا باعتبارها دراسة مقارنة ب�ن تجر�ت�ن للتدّين مختلفت�ن من حيث ا�جغرافيا والتّ 

االجتماعيّ   والبنيات 
ّ
الث واأل�ساق  تة  وأخ��ا  غ��تز    بحث قافية،  ��  و عن  أعمال  للبحث  عل�ّي  برنامج  ضع 

 .7التغّ��ات الدينية وتحّوال��ا

 
 .279، صالمصدر نفسه -1
 . 280، صالمصدر نفسه -2
 .283، صالمصدر نفسه -3
 . 284، صالمصدر نفسه -4

5- Geertz (Clifford), Islam Observed Religious Development in Morocco and Indonesia, University of 
Chicago Press, 1971. 
6- Munson, Op. cit., p 22. 

 انظر:  -7
 Kerrou (Mohamed),  Geertz et L’anthropologie de la relegion, in Mohamed Kerrou, D’Islam et D’ailleurs,

2006, Cérès éditions, 2008, p184.-Hommage a Clifford Geertz, 1926 ،سابق،  صدرم "كليفورد غيرتز"، في: اإلبراهيمي
 . 14ص
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 : قافوّي للّدین حلیل الثّ " أو في نقد التّ قلید الخطابيّ مقولة "التّ  -3

قة باالستعمار و�ناه االجتماعّية 
ّ
 1�انت بدايات اهتمامات طالل أسد العلمّية �� جامعة أكسفورد متعل

بر�تشارد   يفانز  إيفان  إدوارد  بأبحاث  ذلك   �� را 
ّ
الشرق  Pritchard-Edward Evan Evans2متأث حول 

. والقت آراء  3ا واالستعماراألوسط و�فر�قيا. وقد عّمق رؤ�تھ �� ذلك من خالل كتابھ حول األنت��و�ولوجي

   األنجلوسكسو�ّي   طالل أسد االنتشار الواسع �� النقاش األ�ادي�يّ 
ّ
 مع بداية  واهر الّد حول دراسة الظ

ّ
ينّية إال

 . 4القرن ا�حادي والعشر�ن

��تّم أسد بقضية ا�خطابات واألجهزة ضمن التحليل الفو�وّي، لذلك ينب�� اعتبارها خطابات منخرطة  

من أجل فهم التصّورات السائدة ، ويعتمد �� تحليلھ ع�� آثار    القوى ال�ي تب�ي الواقع االجتما��ّ   �� عالقات

الفر���يّ  بورديو  االجتماعّية    5بيار  وا�حقائق  املفاهيم  تحّول  كيفّية  عن  األن��و�ولو�ّ�  التساؤل  ليقيم 

لنسب �امال  تقّصيا  ذلك  و�تطلب  وشرعّية.  رة 
ّ
مؤث إ�� وضعّية  ال�ي وتأو�ال��ا  التأو�ل  وخطاطات  املفاهيم  ة 

و�نقد �� هذا اإلطار التحليل الثقافوّي الذي يرى وجود مجال   6تتبلور �� العديد من املمارسات واملؤسسات

�� نظره مثل "الدين" و"الطقوس"    ،رمزّي يؤثر �ش�ل مستقّل �� الواقع االجتما�ّ�. إّن املقوالت التحليلّية

ظر إل��ا ضمن فكرة "الو��" ثقا�ّ� أو رمزّي دون  ا�ّي مخصوص، وال يمكن النّ �� سليلة إطار خط،  وغ��ها  

  .7لطةحليل الذي يأخذ �ع�ن االعتبار العالقة بالواقع ضمن ثنائية املعرفة/الّس التّ 

 رح الغیرتزّي للّدین:  نقد الطّ  -3-1
للّدين، "ليس ألّن م�ّوناتھ    Universalوّصل إ�� �عر�ف شمو�ّ�  تّ مفادها عدم الينطلق أسد من فرضية  

. فتعر�ف الدين  8عر�ف ذاتھ منتج تار��ّ� لطرق معّينة �� ا�خطاب"وعالقاتھ متعّينة تار�خّيا فقط، بل ألّن التّ 

 
جرى بحثا ميدانيا خالل سنوات عمله في الخرطوم تحت عنوان عرب الكبابيش: القوة والسلطة والتوافق في قبيلة الرحل، ولسان  -1

ٔ
ا

 نوان: العمل باإلنجليزية تحت ع
Talal Asad, The Kababish Arabs: Power, Authority and Consent in a Nomadic Tribe (London: Christopher 
Hurst, 1970). 

كسفورد (منذ 1973وتوفي في  1902ولد في  -2
ٔ
ستاذ إنجليزّي في اإلناسة االجتماعية في جامعة ا

ٔ
) وفي جامعة القاهرة.  1930، وهو ا

 من 
ّ

السودان وليبيا وسوريا خالل فترة االستعمار، وُعّين في اإلدارة العسكرّية في برقة، وهو ماجعله يتابع عن قرب  وقد زار كال
ف حول الطريقة السنوسّية والمقاومة. وكانت اهتماماته الحقا حول السحر والدين والعلم. 

ّ
ل
ٔ
 العالقات االستعمارية في المنطقة، فا

3-Talal Asad, Anthropology and the Colonial Encounter, London: Ithaca Press, 1973. 
  Formations of the Secular (2003وكان ذلك مع نشره لكـتاب تشّكالت العلماني ( -4

ٔ
الوصفّية:  نثروبولوجياودراستين في اال

خالقي (Politics of Piety 2005سياسة التقوى (
ٔ
)، من قبل طالبْيه صبا  Soundscapes 2006Ethical)، والمشهد الصوتي اال

عمال  Charles Hirschkindمحمود وتشارلز هيرشكيند (
ٔ
فكار حول ا

ٔ
)، انظر : فاضل (نادية)، من الدين إلى التراث .. بعض اال

سد، ت: محّمد الحاج سالم، منصة معنى الثقافية، 
ٔ
 .https://cutt.us/XoZVd، الرابط : 2019سبتمبر  23طالل ا

5- Riesebrodt (Martin), Review Talal Asad, Contemporary Sociology, Vol. 23, No. 5, (Sep. 1994), p 736.  
 .739ص، المصدر نفسه 6
 . 740ص، المصدر نفسه  7
سباب ال -8

ٔ
سد (طالل)، جنيالوجيا الدين الضبط وا

ٔ
قّوة في المسيحّية واإلسالم، ت: محمد عصفور، دار المدار اإلسالمّي، بيروت، ا
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القّوة مع  و�تشابك  املؤّسسّية،  با�حقول  و�تصل  واملص�حة  املعرفة  عن  املتغّ��ة  املفاهيم  فيھ  ر 
ّ
فع�� تؤث  .

يطرة  ر�ن وممارسا��م والّس من أجل تصنيف املستعمَ   ينلّد اديما  ق  االستعمارّ�ة  عّرفت القوى سبيل املثال  

 حليل أّن التعر�ف �ان منضبطا لسياقھ التار��� الثقا��.، و�كشف التّ معل��

الرمز   أسد  اقائال:  �عّرف  ب�ن  العالقات  من  مجموعة  هو  بل  املع�ى  ينقل  حدثا  أو  شيئا  ألشياء  "ليس 

. 1أو مفاهيم ذات مغزى فكري أو ذرائ�� أو عاطفي"  Complexesواألحداث ُر�ط بي��ا بوصفها �شكيالت  

االجتماعّية و�ؤكد للعالقات  تخضع  الرموز  �شكيل  مسألة  ع   ،أّن  ما  اعتمادا  فيغو�س�ي��  ��   2توّصل 

 النّ دراساتھ 
ّ
 فل. فسّية حول الط

ل من  ن  �� الفصل ب�ن مستو��ن متفاعل�ئي��ّي حسب أسد هو  إّن اإلش�ال الرّ 
ّ
هما املستوى الثقا�ّ� املتش�

الّس  هذا   �� الرمزّي  ا�جانب  يجعل  ما  وهو  والنف��ّي.  االجتما�ّ�  واملستوى  خارج  الرموز  للمعا�ي  ناقال  ياق 

ك �� ا�جانب الذي ذكره غ��تز من فعل الرّ الّس 
ّ

 ياق االجتما�ّ�. ويشك
ّ

اآلن ذاتھ ��    ات، ويش��مز وتأث��ه �� الذ

ع�� إ بل  فقط،  التعّبد  ع��  يقتصر  ال  املعهودة  بصبغتھ  تجر�تھ  ونوعّية  املسي�ّ�  أفعال  يصبغ  ما  أّن   ��

وّجهات  وافع والتّ موز شرط �و��ا منتجة للّد . و�نفي عن الرّ 3املؤّسسات االجتماعّية والسياسية واالقتصادية

ى و�ن لم تفعل ذلك. إّن ما يزرع املشاعر الدينّية  ة" ح�ّ تبقى قائمة �� أذهان صاح��ا "صادق  �االوجدانّية أل�ّ 

ليس الرموز وحدها بل "القّوة ال�ي �شمل القوان�ن (ا�ح�ومية أو الكنيسة) والعقاب والثواب (نار جهّنم،  

(العائلة،   4بط ال�ي تفرضها املؤّسسات االجتماعّيةالم) وعوامل الضّ بة، الّس معة الطيّ املوت، ا�خالص، الّس 

 املد
ُ
 يام، الصّ فرض ع�� األجسام البشرّ�ة (الصّ رسة، املدينة، الكنيسة) وتلك ال�ي ت

ّ
 ، 5و�ة) "اعة، التّ الة، الط

 .Desciplina"الضبط   عنوان "بـــ 6القّد�س أوغسط�ن ةمجموعلذلك ال غرو أن نجد 

ل  
ّ

مسألة �شكيل    –Interventionإّن العالقة ب�ن النظرّ�ة الدينّية واملمارسة "�� �� جوهرها مسألة تدخ

 الّد 
ّ

حيحة واستبعاد �عض  عر�فّية وتفس�� املعا�ي الّ� هن) من خالل ا�خطابات التّ ين �� العالم (وليس �� الذ

 عن  الرؤ ت�ون  ،  نفسھ  و�� السياق .7األقوال واملمارسات وضّم سواها"
ّ

�ة ال�ي تجعل املعتقد الدي�ّي مستقال

 
 .55، ص المصدر نفسه -1
ثناء عمله في 1934(ت  عالم نفس سوفييتي -2

ٔ
ن ينخرط في البحث النفسي. ا

ٔ
) اهتم باللسانيات والفلسفة في جامعة موسكو قبل ا

صبح شخصية بارزة في علم النفس السوفياتي بعد الثورة. درس دور العوامل االجتماعية 1934-1924(معهد موسكو لعلم النفس 
ٔ
)، ا

 والثقافية في صنع الوعي البشري.
 .58، ص المصدر نفسه -3
سرة والقبيلة والقضاء والوقف مبرزا المؤسسات في التجربة اإلسالمّية وائل حالق  تناول بالبحث هذه -4

ٔ
همية اال

ٔ
 ، انظر:ا

Hallaq, Wael B. Sharī'a: theory, practice, transformations. Cambridge University Press, 2009. 
سد، جنيالوجيا الدين، مصدر سابق -5

ٔ
 .59، ص ا

غسطينوس ( -6
ٔ
غسطس  28 -م 354نوفمبر  13القديس ا

ٔ
صل نوميدي430ا

ٔ
التيني. ولد في طاغاست (حاليا  -م) كاتب وفيلسوف من ا

هراس، ا
ٔ
نغليكانية قديسا سوق ا

ٔ
هم الشخصيات المؤثرة في المسيحية الغربية. تعّده الكنيستان الكاثوليكية واال

ٔ
حد ا

ٔ
لجزائر). يعد ا

فالطونية  
ٔ
فالطونية واال

ٔ
ثر فكره الالهوتي والفلسفي بالرواقية واال

ٔ
وغسطيني. تا

ٔ
باء الكنيسة البارزين وشفيع المسلك الرهباني اال

ٓ
حد ا

ٔ
وا

 المحدثة.
 .71، صنفسهالمصدر  -7
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الدنيو�ة   الفحص  و الظروف  يكشفھ  أمر  وهو  دقيقة،  غ��  رؤ�ة  األخالقية  واملفارقة  واأللم  ا�ح��ة  تنتج 

املعتقدات ال�ي يتبّناها الفرد �عد علمنة ا�جتمع الغر�ّي    إذ ال تتطابق  اإلم��يقّي للمعتقدات املسيحّية اليوم

غة األخالقّية و 
ّ
األّيام،  الل ا�جتمع هذه  يج��ها  االقتصار  مع    ال�ي  يمكن  القديمة. ال  التحليل  املعتقدات   ��

 الدين ي  أّن ع��  األن��و�ولو��  
ُ

نفسّية مخصوصة كما ذهب إ�� ذلك غ��تز    تواستعداداحالة ذهنّية    حِدث

الدينّية  إذ البّد من تحليل تلك،  كما تقّدم اإليمان  ي�ون ف��ا  ال�ي  و   ،ةللممارس ا�خطابّية السابقة    املعرفة 

نتج  ع�� املمارسة وا�خطاب  ّسلوك الدي�يّ موّجها لل و فاعال  
ُ
اإليمان    تجّسد  جعل ش�لي ، وهو األمر الذي  امل

 .1يختلف من زمان إ�� آخر ا�خطا�ي و�سيجھ 

 
ّ
استجابة  ينّية لكّنھ ال يوّ�ح ما الذي يضمن  توليد القناعة الّد   تكمن ��قوس  يف��ض غ��تز أّن وظيفة الط

املشارك �� العروض لألش�ال الرمزّ�ة ع�� النحو الذي يؤّدي إ�� اإليمان، وهو ما �ع�ي وجود إرادة سابقة  

أّن الطقوس ليست ا�حّل   ،حليل الغ��تزي هنا �� إطار كشفھ عن قصر التّ  ،للشروع �� الطقس. و�ؤكد أسد

اإليمان   ف��ا  �عرض  ال�ي  الطر�قة  بل  اإليمان  فيھ  يحصل  الظاهرا�ّي  2نفسھالذي  املن�ج  و�رفض   .

Phenomenological approach    ل مجاال دينّيا  فالذي تتمّ�� فيھ الرموز الدينّية عن �ّل ما عداها
ّ
تش�

، وأّن الدين ال يتأثر بالتجر�ة �� عالم السليقة  
ّ

. إّن الرموز الدينّية سواء  3sense world-Commonمستقال

 عن عالق��ا التار�خّية بالرموز غ��   أو معرفّية "ال  نظر إل��ا أّ��ا أدوات تواصلية
ّ

يمكن فهمها فهما مستقال

الدينّية أو عن تبّد��ا �� ا�حياة االجتماعّية و�عب��ها عن تلك ا�حياة حيث يحتّل العمل والقّوة موقعا حاسما  

ات و��ن التمثيالت  لدين ب�ن املمارسات وا�خطابلتحليل    . فال يمكن الفصل حسب أسد �� أّي 4ع�� الدوام"

يمكن تفس��ها ع�� أّ��ا نتاج قوى معّينة ��   الدينية مارسات الدينّية واألقوالمالدينّية، فامل�انة املرجعّية لل 

 .5ظرفّية معّينة

  :" في التحلیل األنثروبولوجّي لإلسالم مركزیّة " التراث الخطابيّ  -3-2
  Muslim�� بحثھ حول "مجتمع مسلم"  llnerErnest Ge   6ياق طرح آر�ست غلن�  أسد �� هذا الّس   ر يحاو 

Society7،    ھ "�عرض فيھ أنموذجا أن��و�ولوجّيا ذا أساليب ممّ��ة، تتفاعل فيھ البنية االجتماعّية
ّ
و�رى أن

والّس  الدي�ّي  الّس واملعتقد  واحد"  يا��يّ لوك  إسالمّي  �ّل  ر  8�� 
ّ
تأث الذي  غلن�  عند  اإلسالم  مفهوم  و�ناقش   .

 
 .75، صالمصدر نفسه -1
 .78، صالمصدر نفسه -2
 للتوّسع في نظرة غيرتز لعالم السليقة، انظر: -3

Geertz (Clifford), Common Sense as a Cultural System, The Antioch Review Vol. 33, No. 1 (Spring, 1975), 
pp. 5-26. 

سد، جنيالوجيا -4
ٔ
 . 82، صالدين، مصدر سابق ا

 .83ص، المصدر نفسه -5
نثروبولوجيا .  تشيكي بريطاني ) وهو فيلسوف1995ت  -1929( -6

ٔ
 وعالم إنسانيات وا

7- Gellner (Ernest), Muslim Society, Cambridge University Press, 1981. 
8-  

ٔ
سد)، "فكرة ا

ٔ
صلي في:  طالل (ا

ٔ
 نثروبولوجيا اإلسالم"، ت: سامر رجواني، د.ت. وقد راجعنا النص اال

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D9%83
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القائمة   املستشرقون  –باملعارضة  ذلك  ع��  دأب  وامل   –كما  اإلسالم  أش�ال  ب�ن  أّن  إ��  لينت�ي  سيحّية، 

االهتمام بإنتاج املعرفة أمر جوهرّي �� ب�ى السلطة املتنوعة، و�� ال تختلف تبعا للم��ة ا�جوهرّ�ة لإلسالم  

. وال �ع�ي ذلك أن نطرح أوجھ االختالف ال�ي طرحها  1ظام املتغّ��ة تار�خّياأو املسيحّية، بل تبعا ألش�ال النّ 

املثال ال�ي    غلن� ع�� سبيل  �� املصط�حات  ل 
ّ
يتمث ما اإلش�ال 

ّ
و�ن الدين�ن،   �� السيا��ي  با�جانب  قة 

ّ
واملتعل

تحتاج إ�� تدقيق لوصف أك�� مالءمة لالختالفات القائمة. و�رفض أسد تلك التعميمات املتعلقة باإلسالم  

إي و��ن  ن��ّي  مد�ّي  إيمان  ب�ن  السط��  التمي��  أو  الالأرثوذك��ّي  واإلسالم  طقو��ّي  األرثوذك��ّي  ر�فّي  مان 

مقّدس لألولياء، ويش�� إ�� رفضھ با�جملة ما انت�ى إليھ غ��تز وغلن� إ�� صورة مخصوصة لإلسالم املغار�ّي،  

 .2و�توافق هنا أسد مع طرح األن��و�ولو�� املغر�ّي عبد هللا ا�حّمودي 

ع واعتمد  اإلسالم"  "سوسيولوجيا  وهو  بحثھ  بموضوع  ُعرف  واسعا  تّيارا  أسد  �عض  ينقد  ليھ 

األن��و�ولوجّي�ن، �عتمد فيھ أ�حابھ ع�� تطو�ر أف�ار ماكس وفي�� ودوركهايم، وم��م غلن� الذي يكشف  

وامل�ان   الزمان  �عالمات  ��تم  الذي  العادي"  القب�ّ�  "فالدين  الثالث،  املرجعّيات  هذه  عن  للدين  �عر�فھ 

دوركهاي دين  هو  للمقّدس  الطقوس  وتمثيل  الفصلّية  بامتيازو�االحتفاالت  وضع  3�ّي  الذي  املفهوم  أّما   ،

املدينة لفقراء  �اذبا  وعيا  باعتباره  للدين  ر 
ّ

املبك ماركس  مفهوم  عن  �عب��  فهو  الفقراء  دين  ،  4لوصف 

وال��جواز�ة املدينّية ال�ي يصفها غلن� ب�و��ا تل��م رؤ�ة أخالقّية محّددة وتخدم الدولة وتنخرط �� التجارة  

. إّن 5�ّي الذي يجعل من الدين حفاظا مقّدسا ع�� السلطة العاّمة العقالنّيةتكشف صدى التحليل الفي�

تأكيدات واهية حول   إ��  �� نظر أسد هو تحليل يقوم ع�� االنتقائّية وعدم اال�ساق و�قود  التحليل  هذا 

 . 6الدوافع واملعا�ي واآلثار املرتبطة بالدين

والبّد أن يرا�� هذا التحليل   ضمن سياقا��ا التار�خّية،ن املثقف�ن الفاعل� يدعو أسد إ�� تحليل خطابات

أي تحليلها �� أ�عادها التداولّية وعدم    ،تفاعالت خطابا��م مع ا�خطابات األخرى املتماهية معها واملضاّدة

فحسب، الدال�ّ�  البعد   �� ا�خطاب  تحليل     حصر 
ّ
أال ز  و�نب�� 

ّ
االجتماعيّ ت  يرك البنية  هؤالء  حليل  ع��  ة 

ياسّية.  ماذج املتغّ��ة للعالقات والظروف ا�جتمعّية خاصة ما ُ�سّ�ى باالقتصاديات الّس بل ع�� النّ الفاعل�ن  

ھ من ا�خطأ تمثيل نماذج اإلسالم ع�� أّ��ا م��ابطة مع نماذج البنية االجتماعّية ع��    �� هذا السياق  ويعت��
ّ
أن

إ�� موّجھ أخ�� قوامھ  أسد  ة مثل اإليديولوجيا واألساس االجتما�ّ�. و�نت�ي  قياس ضم�ّي ع�� البنية الفوقيّ 

 
Asad (Talal), The Idea of an Anthropology of Islam, Qui Parle, Vol. 17, No. 2 (Spring/Summer 2009), pp. 1-
30. 

 .146، صالمصدر نفسه -1
ستاذ في جامعة برنستون في الواليات المتحدة. كان مديرا1945(مواليد  -2

ٔ
نثروبولوجي مغربي، ا

ٔ
لمعهد معهد الدراسات   ) عالم ا

 ). 1997اإلقليمية في الجامعة نفسها. ومن مؤلفاته "الشيخ والمريد " (
 .157، ص المصدر نفسه -3
 .158 ، صالمصدر نفسه -4
 .159، صالمصدر نفسه -5
 .160، صالمصدر نفسه -6

https://www.jstor.org/stable/i20685736
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اإلسالم دراسة  األن��و�ولوجّية  ،أّن  للمعرفة  موضوعا  يُ   ،باعتباره  أن  خطا�ّي  در يجب  تراث  ھ 
ّ
أن ع��  س 

1Discursive tradition  النفوس  �� األخالق  ب��سيخ  يرتبط  األوجھ  النّ   متعّدد  معارض��و�تالؤم  أو  م  اس 

 .2و�إنتاج معارف مناسبة

النموذجيّ  االجتماعي�ن  الفاعل�ن  سلوك  تحكم  ال�ي  ا�خطابات  التّ تلعب   �� مهّما  دورا  حليل  �ن 

يقع   فف��ا  الّس األن��و�ولو��،  اآلخر.  تمثيل  تجاه  م��م  �ّل  الفاعل�ن  هؤالء  قبل  من  تمثيلھ  إساءة  أو  لوك 

مون وال فالفاعلون �� التحليل الغلن�ّي حسب طالل أسد "ال
ّ
رون، إّ��م يتصّرفون فقط" يت�ل

ّ
، وعند 3يفك

ا�حل ا�خطابات  حذف  عن  متحصل  السلطة  عن  معّ��  لتدّيٍن  و"دراما  مسر�ّ�  إسالم  مجرد  هو  ّية  غ��تز 

   . إّن النظرة األداتية ا�حض4وتحو�ل مجمل السلوك اإلسالمي إ�� إيماء مقروء"
ّ
حليل  غة رؤ�ة قاصرة، فالتّ لل

 الّس 
ّ
ل الظ

ّ
روف  ليم هو الذي يتناول خطابات محّددة تار�خّيا وكيفّية �شكيلها لألحداث، و�� هذا اإلطار نحل

ام أو الرعايا املسلم�ن أن ينضبطوا إ
ّ
العادة.    لطة أو القّوة املادّية أو اإلقناع أول��ا ع�� الّس ال�ي يمكن ل�ح�

ما هو  
ّ
يمكن �� هذا السياق أن نقرأ ا�حياة االجتماعّية باستخدام مفاهيم تحليلّية واإلعراض عن ذلك إن

 ان��اج لسبيل قاصر �� تفس�� البنية التار�خّية.

مجم  وال  سلفا،  معّدة  متمّ��ة  اجتماعّية  بنية  "ليس  والفنون  اإلسالم  املعتقدات  من  متجا�سة  وعة 

تراث" ھ 
ّ
إن و�ر�ط    5والعادات واألخالق،  األساسّية  والسّنة  القرآن  نصوص  يتضّمن  املتنّوع  ال��اث  ومفهوم 

ط االجتما�ّ� ال��ائّي أو فكرة  
ّ
نفسھ ��ما. وعليھ ال يمكن تأسيس أن��و�ولوجيا لإلسالم تقوم ع�� فكرة ا�خط

ا االجتماعّية  التحليل  الشمولّية  ذلك  أي  الدينّية  واإليديولوجيا  االجتماعّية  البنية  ضم��ا  تتفاعل  ل�ي 

بالدين عالقة   �� املارك��ّي  الطرح  أو  التقليدّي  ال�ي  6السوسيولو��  ل�خطابات  االعتبار  إقامة  ينب��  بل   ،

 أنتجها هذا الدين.    

حيحة  لتعليم املمارسة الّ� والساعية  �� التار�خ    املتنّ�لة   Discoursesإّن ال��اث هو مجموع ا�خطابات  

ّسست املمارسة والش�ل واملستقبل ضمن البحث عن كيفية ا�حافظة  
ُ
املف��ضة، و�� ترتبط باملا��ي حيث أ

. وليس  7ع�� فكرة تلك املمارسة، و�ا�حاضر ح�ن ترتبط املمارسة باملمارسات األخرى واملؤّسسات ا�ختلفة

يتخذها �عضهم للتصّدي للثقافة    8اة للما��ي وليس "أسطورة ا�حاضر" أو "حيلة"ال��اث بالضرورة محا� 

 
صلّي. ال -1

ٔ
ّنه موجود في النص اال

ٔ
 يوجد هذا المصطلح في الترجمة العربّية غير ا

 .149، صالمصدر نفسه -2
 .150، صالمصدر نفسه -3
 .151، صالمصدر نفسه   -4
 . 162، صالمصدر نفسه  -5
 ، الصفحة نفسها. المصدر نفسه -6
 . 163، ص المصدر نفسه -7
 : Michael Gilsenanيشير إلى ما ذكره مايكل غيلسونان  -8

Gildenan (Michael), Recognizing Islam: An Anthropologist’s Introduction, London, Croom Helm, New 
York: Pantheon, 1983.  



نثروبولوجيا إالسالم: في تشّكل الممار 
ٔ
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ٔ
مين عيوني   ا

ٔ
  محّمد ا
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حول الفضيلة    1Alisdair MacIntyreالغر�ّية، ويش�� أسد هنا إ�� اعتماده ع�� فلسفة آليسداير ماكنتاير  

ھ "مجموعة من املعطيات العقائدية أو الثقافية ال�ي ال ت
ّ
ھ تلك  األرسطّية وال��اث الذي �عّرفھ بأن

ّ
تغّ��"، إن

. وتتمّ�� ا�خطابات التعليمّية بأهّمي��ا، ف�ي تلك ال�ي ُيحّدد ف��ا  2ا�حجة املمتدة تار�خّيا واملتجّسدة اجتماعّيا

األداء ال�حيح للممارسة و�� جوهرّ�ة �� �ّل املمارسات، و�رفض أسد هنا فكرة أّن االستقامة األرثوذكسّية  

اإلسال   �� األصل   �� ألّن هناك عنصالشعائرّ�ة  التّ   رام  السوسيولو��ّ �غفل عنھ  وهو مركزّ�ة فكرة    .حليل 

حيح" الذي يوّجھ املمارسة ا�ح�ومة بتقاليد اإلسالم املتنّوعة سواء عن طر�ق ا�خطيب أو  موذج الّ� "النّ 

 
ّ

الش أو  الصّ العالم  ذلك  يخ  أي  غلن�  رأي  ع��  املذاهب   �� ليست  واألرثوذكسّية  األّمي.  األب  أو  الكيان  و�ّ� 

ما �� عالقة الّس  د،ا�جرّ 
ّ
 لطة ح�ن يمارس املسلمون الضّ و�ن

ّ
  .�اثبط باسم ال�

ّ
رق ال�ي  فهناك يقع تحليل الط

 لطات والتتبعها الّس 
ّ
. إّن تحليل ا�حجج وال��اه�ن ال�ي 3روف ال�ي تجعلها ممكنة واملقاومات ال�ي تواجههاظ

كشف هو  ا�خطابّية  املمارسة   �� جوهرّ�ا  جزءا  واملقاومة  ى�لبُ   �عت��  دافعة 
ُ
امل ا�ختلفة  .  السلطة 

 
ّ
ار�خّية ال�ي أّدت إ�� إنتاج تقاليد متنّوعة  روف التّ وأن��و�ولوجيا اإلسالم ال�ي يق��حها أسد تقوم ع�� "فهم الظ

 . 4معّينة، وا�حفاظ عل��ا، ونقلها وجهود ممارس��ا من أجل تحقيق اال��جام"

 
ّ
رح انز�اح م���ّ� �� دراسة التحّوالت الدينّية ع�� تحليل املسارات ا�خطابّية املتنّوعة، وقد  إّن �� هذا الط

الت ال��اثات ا�ختلفة
ّ

. وقد طّور 5ساهمت هذه املن�جّية �� تحليل مسارات ا�حداثة وعملّيات العلمنة و�شك

 
ّ
الت العلما�ّي  أسد نظرّ�اتھ �� هذا االت

ّ
يتنّ�ل أسد   وغ��ها من البحوث.  6)2003(جاه �� بحوثھ الالحقة �� �شك

ضمن نقاشات متواصلة �� إطار األ�اديميا الغر�ّية من ضم��ا التساؤل حول وجود أرثوذكسّية إسالمية أو  

  William Cantwell Smith�انتو�ل سميث    وو�ليام Watt Montgomeryال مثل بحوث مونتجومري وات

غياب    إ��  الذين يذهبون Sherman Jackson ص �� الشريعة  واملتخصّ    Dale Eickelman  ودايل آكيلمان

 أو تمركز دي�ي �� العقيدة اإلسالمي  أرثوذكسية
ّ
�ق��ح أسد �� هذا اإلطار، لفهم اإلسالم اليوم، مقارنة  و .  7ة

أو   ال�ي تؤّسس  العناصر املش��كة واالهتمام بدراسة ا�خطابات  الشعوب اإلسالمية �عضها �عضا و�عي�ن 

 .8فس ع�� تأسيس األرثوذكسّية لتحليل ُب�ى السلطة وأهدافهاتحاول وتتنا

 
خالق والفلسفة السياسية كما له العديد من 1929(ولد في  -1

ٔ
خالق اسكـتلندي تعرف عنه إسهاماته في فلسفة اال

ٔ
) فيلسوف وعالم ا

عمال في تاريخ الفلسفة وال
ٔ
ستاذ فخري في قسم الفلسفة في جامعة نوتردام.اال

ٔ
 الهوت. يشغل منصب ا

2- Anjum ( Ovamir), Islam as a Discursive Tradition: Talal Asad and His Interlocuters, Comparative Studies 
of South Asia , Africa and the Middle East , Vol. 27, No. 3, Duke University Press, 2007,p 661. 

ويل الثقافات، مصدر سابق -3
ٔ
 .166، صغيرتز، تا

 .168، صالمصدر نفسه -4
 "، مرجع سابق. الدين إلى التراث"من فاضل،  -5

6- Asad (Talal), Formations of the Secular Christianity, Islam, Modernity, Stanford University Press, 2003. 
7-  Anjum, op. cit., p 667. 
8-  Anjum, op. cit., p 671. 
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 : خاتمة  -4

إ��   املعنخلص  اإلسالم   �� البحث  آفاق  يفتح  عل�ي  حقل  اإلسالم"  "أن��و�ولوجيا  إّن  الذي  يالقول  ش 

ق بأن��و�ولوجيا الدين أك�� ثراء وعمقا. وضمنظر والتّ اختلفت فيھ زاو�ا النّ 
ّ
  حليل، مّما يجعل النقاش املتعل

بمدارسھ   االستشراق  براد�غمات  من  النقاش  بتحو�لھ  واعدا  الدراسات  من  النوع  هذا  يبدو  التوجھ  هذا 

واإلثنوغرا�� اإلثنولو��  البحث  تتوّسل  ال�ي  اإلم��يقية  التجر�ة  واقع  إ��  الدي�ّي  و   ا�ختلفة  السلوك  تدرس 

ي�� من خالل عرضنا لتوّجه�ن   الذي تتداخل فيھ ا�خطابات مع املمارسة مع العاطفي. و�مكن استنتاج ما

 بارز�ن داخل هذا ا�حقل التخّص��ي:

طبيعة   - �شمل  ال�ي  وخصائصها  ا�جماعة  روح   �� املقّدسة  الرموز  م 
ّ

وتتحك رمزّي،  �ائن  اإل�سان 

حيا��م ومزاجهم وأسلوب عيشهم، بل تحّدد لهم رؤ���م للعالم وتوجد لهم مفهوما خاّصا لألخالق  

 وا�جمال. 

ذلك �عمل   - الطقوس  و�عّزز  املؤمن  �� ذهن  واألخالق  العالم  إ��  النظرة  دمج  املقدسة ع��  الرموز 

قبل   من  أفضل  �ش�ل  مالحظ��ا  و�مكن  واألخالقيات،  العالم  لرؤ�ة  املتبادل  والتعز�ز  االندماج 

 املراقب ا�خار��. 

لل  - ناقل  مجّرد  ليس  فالرمز  االجتماعّية،  بالسياقات  الرموز  �شكيل  مسألة  هو تتأثر  بل  مع�ى، 

�شكيالت   بوصفها  بي��ا  ُر�ط  األحداث  ب�ن  العالقات  من  ذات    Complexesمجموعة  مفاهيم  أو 

 مغزى فكري أو ذرائ�� أو عاطفي. 

ا�خطابات   - مجموع  هو  ال��اث  املمارسة    Discoursesإّن  لتعليم  �س��  وال�ي  التار�خ   �� املتنّ�لة 

 ��ّمش .ال�ي تطبق �لّيا أو جزئيا أو  ال�حيحة املف��ضة

للمارسة - تحليلنا   �� ا�خطاب  دور  إغفال  ينب��  خطابات    ال  تحليل  من  بّد  ال  إذ  السوسيولوجّية، 

ام أو الرعايا املسلم�ن  
ّ
ل الظروف ال�ي يمكن ل�ح�

ّ
محّددة تار�خّيا وكيفّية �شكيلها لألحداث، ثّم نحل

 أن ينضبطوا إل��ا ع�� السلطة أو القّوة املادّية أو اإلقناع أو العادة. 

 

 

 

 

 



نثروبولوجيا إالسالم: في تشّكل الممار 
ٔ
.   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سة الدينّيةا

ٔ
مين عيوني   ا

ٔ
  محّمد ا
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