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 عروض كتب
الضبط وأسباب القوة في املسيحّيت  ،طالل أسد، جينالوجيا الدين

 :ليبيا ،بنغازي وإلاسالم. جرجمت وجحقيق محمد عصفور، مشير عون. 

 304 عدد الصفحاث، 7102دار املدار إلاسالمي، 

ًنذسج هخاب ػالٌ أظذ طمن امللاسباث التي أخزث على عاجلها دساظت الذًن 

شة؛ فهى ًمثل ئحذي املحاوالث الجادة التي اظخأنفذ النظش 
ّ
بىصفه ظاهشة مإزشة ومخأز

خُت. ومع أّن   هزابالذساظاث املخعللت  في الذًن باعخباسه ظاهشة كابلت للذساظت الخاٍس

 امل
ّ
أهمُت الىخاب ال  أّن  ىطى  الذًن هثررة في حلل عل  جالحخما  ونألنرروبىلىحُا، ئال

ئنما في النظش ئلى و جىمن في جلذً  حعاٍسف خاصت بالذًن املعُحي أو إلاظالمي، 

فاث، وفه  الخؼىساث التي جؼشأ على هزه الظاهشة  العُاكاث التي جنخج جلً الخعٍش

 بابها.وأظ

ئن الذًن لِغ ولمت منعضلت بل هى حضء من نظام مفشداث حعخحظش أشخاصا 

وأشُاء وسغباث ومماسظاث، وججخمع معا في بِئاث زلافُت معُنت. ًإهذ الياجب عنذ 

ذ املماسظاث دساظخه للذًن على ػشق الحذًث والعلىن الزي ًنخمي ئلى جشار ًجّع 

شهض املإلف هنا على معألت حشيل الفعلُت، ظىاء وان هزا الترار دًنُا أو ع لمانُا. ٍو

فُما ًإمن به ظىاء الظبؽ الناجج  الظبؽ بعلؼتالجعذ وأحاظِعه وعالكخه ، 

 .الفشد أو الجماعت، الزي جفشطه الذولت أو الىنِعت

ت نششث ظنت  -أوال-وججذس إلاشاسة   جّ  و ، 3991ئلى أّن النسخت نألصلُت إلانيلرًز

ث أوادًمُت مخخصصت أغلبها ًخمحىس حٌى ظاهشحي الذًن 
ّ
نشش عّذة ملاالث في مجال

ظ  الىخاب عذدا من جلً امللاالث، لزا كذ ال ًبذو لنا في الظاهش  والعلمانُت. ٍو

خىص  الىخاب الترابؽ املحى  برن فصٌى هزا الىخاب إلزباث فىشة أظاظُّ  ت واحذة. ٍو

، ًنذسج ول فصلرن منها جحذ محىس عٍشع ممثال في   على زمانُت فصٌى

حُنالىحُاث، أوطا  كذًمت، جشحماث، مجادالث وخاجمت. وللذ خّص املإلف هزا 

الىخاب في ػبعخه العشبُت بملذمت عامت، مىضّحا فيها معاسطخه جلً املحاوالِث 

 ئلى الخىصل ئلى 
َ
، مخىحها ئلى دساظت بعع "الخعٍشف الىلي الشمىلي للذًن"العاعُت
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عخبر ص في ػشق الذساظت التي ًجشيها الذاسظىن حٌى هزه الظاهشة. أوحه النل َو

 ٌْ ْخِى
ْ
ْفِشد وان

ْ
ت زابخت، منخلذا الباحث الىنذي ِول الذًن في نظشه، لِغ له صفاث حىهٍش

 
ْ

 أنه  (Wilfred Cantwell Smith) ْظِمث
ّ
الزي ًلخلي مع الياجب في الّشأي العابم، ئال

ظهش رلً من خالٌ العمل بمصؼلح بلي أظررا لبلاًا جلً الصفاث الج ت. ٍو ىهٍش

ما دفع م"املعخلذ" بذٌ "الذًن"، مبرسا رلً بشغبخه في جحاش ي خؼش ججعُذ املجشد، 

 الذًَن معخلذا شخصُا، فهى 
ْ

الياجب ئلى الدعاٌؤ عن مذي الصىاب في حعل ْظِمث

ًشفع حعل الىُفُت التي ًفىش بها الصخص عن ججشبخه الذًنُت أظاظا لخعٍشف 

 .ل للذًنشام

ًدناٌو الفصل نألٌو الّذًن مىطىعا أنرروبىلىحُا جحذ محىس الجُنالىحُاث، 

خُا حذًثا، والخغرراث  حُث ًلذم الياجب ملحت عن ظهىس الذًن بصفخه مىطىعا جاٍس

عخبر الذًن وطعا ئنعانُا 
ُ
التي ػشأث علُه، انؼالكا من اللشن الخاظع عشش الزي ا

صبح جفشعذ عنه نألفياس اللانىنُت وا لعلمُت والعُاظُت الحذًثت ز  انفصلذ عنه. ٍو

ت  ن مجاال منفصال من مجاالث املماسظاث واملعخلذاث البشٍش الذًن في اللشن العشٍش

الذًن والعُاظت مخالصمان؛ ليىن حىهشهما  والتي ال ًمىن فهمها من منؼلم أّن 

 .مخباًنان

، ًشهن الياجب ئلى وفي معشض حذًثه عن الشمض باعخباسه دلُال على حىهش الذًن 

للشمض في وىنه وظاػت لخصّىٍس ما. وهزا الخصىس هى  Clifford Geertz مفهىم غررجض

معنى الشمض، ز  ًىضح جالخخالف في اجصاٌ الشمض باملحعىظاث ونألحذار اجصاال 

ب عملُت اظخلصاء الؼشق التي ًخصل بها  صّعِ ًُ ا. وهزا ما  داخلُا وانفصاله عنها نظٍش

نخلل الياجب من كشاءة الشمىص ئلى جحلُل الخؼاب والفه   باملماسظت جالحخماعُت. ٍو

املماسظاث، فرري أن افتراض وحىد نظام من الشمىص منفصل عن املماسظاث ظُإدي 

حخما ئلى ججاهل فشوق مهمت أو ئنياسها صشاحت في بعع نألحُان، معدنذا ئلى ما 

الهىحي ال ٌعخذعي املشاعش افترطه غررجض في أّن املعُحُرن ٌعلمىن بأّن الخؼاب ال

هىث من وظُفت أظاظُت، وأّن 
ّ

املشاعش الذًنُت ال حعخمذ بالظشوسة  الذًنُت سغ  ما لال

 .على جصىس واضح املعال  لإلػاس اليىني من حانب املخذًن
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الفصل الثاني الخاص بخؼىس مفهىم الؼلىط، ًخعشض املإلف ئلى محاولت  وفي

خُت التي أظهمذ في حعل مفهىم الؼلىط ملبىال  اظخىشافُت لشصذ الخغرراث الخاٍس

فاث املخغررة للؼلىط،  الُىم. وجبذأ أولى محاوالث ػالٌ نألظذ بعشض جؼىس الخعٍش

، 3931ئلى  3773ًؼانُت منز عام انؼالكا من مذخل الؼبعت نألولى من املىظىعت البر 

اَق بىثرر هزا الخعٍشف ما 
َ
فا للؼلىط بىصفها ظاهشة زلافُت. وف والزي ًظ  حعٍش

، لىن ما نحصل علُه الُىم ش يء حذًذ جماما؛ ئر أصبح 31وان ظائذا في اللشن 

ًنظش الى الؼلىط بىصفها حْضءا أظاظُا من ول دًن. وهزا ٌعني أّن الؼلىط ل  

ا ًن ظ  املماسظت، بل مماسظت ًمىن جفعررها على أّنها جشمض لش يء كابل حعذ نصًّ

ا ًُّ  مفهىٌم طمن
ٌ

ا، لىنه حذر  .للخعٍشف لغٍى

 أظذ وفي معشض حذًثه عن الجىاهش الخاصت والخمثُالث العامت، ٌعخعرر ػالٌ

  والتي جحمل معنُرن حعب ادوسد بررنض Character ولمت شخصُت

 : Edward Bernays ذٌ الثاني على الترهُب العللي أو ًذٌ نألٌو عل ى العمعت ٍو

نألخالقي، أي الجىهش الخفي الزي ًحذد وحىد الفشد في العال ، حُث نشأث من هزا 

ُّ  ىاملعن ت نألظاظ ت نألخالكُت لليائن البششي، وعلى نألخرر فىشة الُهٍى ت للفشد والهٍى

للشحاٌ من  املهاسة في الحى  على الصخصُت، لخصبح كشاءة الصخصُت الحلُلُت

 .وحىهه  وعاداته  مشهىنت بعامل الخبرة، لزا دعا الياجب ئلى الترهرز عليها في الحى 

العىاػف عن  31ٌشرر املإلف ئلى جمُرز الىخاب خالٌ فتراث الحلت من اللشن 

ا في العالكاث جالحخماعُت،  -على خالف املشاعش-املشاعش ، رلً أن للعىاػف  أزشا كىٍّ

مشررا ئلى احخاللها ميانا ٌشبه ميان الفظائل والشرائل في اللشون الىظؼى؛ 

فالعىاػف كذ جحذد العلىن بىصفها كىة جصعب العُؼشة عليها، عىغ الشغباث 

 .ىىظؼالفي الشهبنت اللشون التي ًمىن حعلُمها 

انظىي جحذ محىس )جشحماث(، فُدناٌو الياجب فُه أما الفصل الخامغ الزي 

ؼانُت، منؼللا من نص  مفهىم الترحمت الثلافُت في نألنرروبىلىحُا جالحخماعُت البًر

لت التي عالج بها  اشهض  منظشي ألسنعذ غُلنر )املفاهُ  واملجخمع(  على الؼٍش

وجلىم  نألنرروبىلىحُىن مشيلت جفعرر الخؼاب في املجخمعاث الغشبُت وجشحمخه.

 : فىشجه على نألمىس الخالُت
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جفعرر نألنرروبىلىحُرن للمفاهُ  غرر املألىفت، انؼالكا من ظُاكها  - أ

 جالحخماعي؛

حشصه  على ئعؼاء نألكىاٌ التي ًبذو أّنها ججافي العلل أو التي ٌعتريها  - ب

 لبىلت؛املعاني املجالطؼشاب 

لت العُاكُت في الخفعرر صحُحت من حُث  - ج املبذئ، لىن كذ جيىن الؼٍش

  .ًشافلها عادة حعامح مبالغ فُه

خلص الياجب ئلى أنَّ على ول من ٌشخغل بالترحمت من زلافاث أخشي أن ًبحث  ٍو

، ئطافت ئلى أنه كذ غفل بعع "غُلنر"في جناظم الخؼاب، الزي ًفخلش ئلُه ونص 

ر ال بذ نىاحي املشيلت التي جىاحه املشخغل باألزنىحشافُا وهي معألت جفاوث اللغاث، ئ

ليل جشحمت حُذة من أن جلىم على فشطُاث مإداها أنها مىحهت بلغت معُنت وئلى 

مجمىعت من املماسظاث وشيل معرن من الحُاة. وجخحى  في اللغت عالكاث كىة جخحذ 

ظشب لنا ػالٌ  ملاسنت برن أظذ مإظعاجُا مع اللغاث وأنماغ الحُاة املعنُت. ٍو

ها على أنها من أطعف اللغاث نألوسوبُت وبرن لغاث العال  الثالث التي ًنظش ئلي

ت أزناء عملُت الترحمت. ومشد رلً، حعب الياجب، ئلى أّن  خظىعها لخغُرراث كعٍش

املجخمعاث الغشبُت أكذس على الخأزرر في أكؼاس العال  الثالث في عالكاتها العُاظُت 

في الحصٌى  وجالكخصادًت، ئطافت ئلى أن اللغاث الغشبُت جنخج معشفت ًشغب الناط

 .عليها أهرر مما جنخجه لغاث العال  الثالث

وفي الفصل العادط الخاص بحذود النلذ الذًني في الششق نألوظؽ، ًخحذر 

شي أن الشعىب  ش. ٍو ػالٌ أظذ عن العلل النلذي والذولت والذًن في عصش الخنٍى

خ غررها من نألم  غرر الغشبُت بأنه محذود، هما جن ظش ئلى الغشبُت جنظش ئلى جاٍس

ش نألوسوبي. وهي نظشة جنحى ئلى جلٍى  الخلالُذ بحعب  جلالُذها من وحهت نظش الخنٍى

ش أو النمىرج اللُبرالي، لزا ُوصفذ الذٌو إلاظالمُت بأنها  كشبها أو بعذها من الخنٍى

دٌو راث نظام ظُاس ي اظدبذادي. وأشاس الياجب ئلى الىُفُت التي أخز منظشو 

ب إلاعادة الحخمُت لخعٍشف ٌشيلىن ب 31و 37اللشنرن 
َّ
ها الذولت الحذًثت، ما جؼل

ت الذًنُت أمىسا شخصُت  الذًن بأنه إلاًمان، حاعلرن أمىس إلاًمان والعىاػف والهٍى
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صت، في ملابل الحُاة العامت. وال ًمىن لهزا إلاًمان أن اجنخمي ئلى فظاء الحُاة الخ

 .العلالني ًيىن مإظعا ألخالق عامت وال إلًجاد لغت عامت للنلذ

ؼانُت ئزش  ت البًر وفي الفصل العابع، املخعلم بمجادالث الخعذدًت الثلافُت والهٍى

كظُت ظلمان سشذي وما أعلبها من جحشن ظُاس ي ملنع نشش الىخاب وما خلف من 

سدود أفعاٌ عاػفُت لذي النخبت اللُبرالُت، ئطافت ئلى صذوس بُان غرر معبىق 

ت مىحها ئلى نألكلُت إلاظالمُت َمصذُسه وصٍش  في الحيىمت حىن باجن حٌى الهٍى

ت  ؼانُت، ًشي أظذ أن هزه نألحذار ظاعذث على اندشاس خؼاب خاّصٍ بالهٍى البًر

ؼانُت؛ فلذ ججذدث الذعىاث الخاصت بالذمج. واملخُف في هزه اللظُت عنذ  البًر

النخبت اللُبرالُت، ظببه وحىد نشاغ ظُاس ي جماسظه فئت صغررة من املجخمع وحععى 

ئلى الحصٌى على مشحعُت بعبب اخخالفها في الخلالُذ الذًنُت التي ًبذو من خالله 

 
ُ
 .حذر خلال ميانُا وصمانُا في الىحذة إلاًذًىلىحُت للذولت اللىمُتأنها ج

حاء الفصل الثامن حٌى نألزنىغشافُا ونألدب والعُاظت لُلذم كشاءاث 

إلازنىغشافُت واظخخذاماث لشواًت آًاث شُؼانُت، حُث ًشي ػالٌ أن الذساظاث 

نشأث بىصفها حضء ال ًخجضأ من الخىظع نألوسوبي اللُبرالي، ورلً من أحل فه  

الشعىب والعُؼشة عليها وئداسة شإونها، هما أظه  عل  نألنرروبىلىحُا في العُادة 

العُاظُت ألوسوبا على غررها. وفي كشاءجه لشواًت ظلمان سشذي، ًشي ػالٌ أن الىطع 

دناٌو إلاظالم لِغ واضحا جماما أمام ملاصذه العُاظُت، الخؼابي للجضء الزي ً

لىن ًبذو أّن ظلمان سشذي كذ اظخمذ مادجه على نحى روي من الترار املعُحي 

املعادي لإلظالم والزي ًحخل فُه جالنشغاٌ بالجنغ في حُاة النبي ميان الصذاسة.  

ًلع خاسج ومن ناحُت أخشي، ًنفي أن ًيىن نلذ سشذي فاظذا بحجت أّن مىكفه 

ما كىة رلً النلذ حعخمذ على وحىده داخل الترار اللُبرالي 
ّ
الترار إلاظالمي، ئن

  .الغشبي

خُت ملفهىم الذًن  وفي نألخرر، ًحعب لهزا الىخاب جمرزه في ئعؼاء ملاسبت جاٍس

باعخباسه مظهشا زلافُا دون البحث في املعنى الجُنالىجي لهزه اليلمت، وظعُه ئلى 

، باإلطافت ًدشابً فيها الذًن مع العلمانُت الؼشق التي وغمىض ئظهاس مذي حعلُذ

ئلى جأهُذه عنذ دساظت نألدًان على ػشق الحذًث والعلىن الزي ًنخمي لترار دًني أو 
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علماني، ًخجعذ الىالم والخفىرر فُه في املماسظت الفعلُت وال ٌعخخلصان منه 

ت حشيل الجعذ وأحاظِعه، وبمعنى أدق، فانه ًذعى ئلى النظش في هُفُ اظخخالصا،

ظىاء بالظبؽ الىاعي أو ندُجت للخؼىساث العاسطت، رلً ألّن الخجاسب الُىمُت للفشد 

بما في رلً الخجشبت الذًنُت، ججاسب مجعذة جخحشن في الباػن ولِعذ واعُت 

 ملصىدة.

 خديجت بغدادي




