
  

@âìèÐ½@Ýî•dm@ì−B÷ìÔ�B*@@ @

 � .��� ��	  

ربما بإمكان كل مختص في الدراسات اإلثنوجرافيـة تحديـد طقـس مـا إن هـو أو      
هــي شــاهد أحــدها، ويعــود ذلــك إلــى حقيقــة أن الطقــس عبــارة عــن نشــاط رمــزي فــي       

ض ربما كان هناك بع. مقابل السلوك الغائي واألدواتي الذي نقوم به في الحياة اليومية
عـــدم اليقـــين أو االخـــتالف حـــول مســـائل التفســـير، لكـــن لـــيس حـــول تحديـــد الظـــاهرة 

لكــن هــل كــان الحــال دائمــاً بهــذه الطريقــة؟     ). 1976سكروبســكي (بوصــفها كــذلك  
؟ ولمـــاذا قررنـــا »الطقـــوس«نتحـــدث عـــن ) نييبوصـــفنا أنثروبولـــوج(ومتـــى بـــدأنا نحـــن  

الفصـل، سـأحاول اإلجابـة عـن     الحديث عنها بالطريقة التي نتحدث بهـا اآلن؟ فـي هـذا    
هـــذه األســـئلة بطريقـــة تفســـيرية علـــى أمـــل أن يســـاعد هـــذا علـــى التعـــرف علـــى بعـــض     

ويجــب علــي أن أؤكــد هنــا   . الشــروط المفاهيميــة المســبقة لتحليالتنــا المعاصــرة للــدين   
علــى أن اهتمــامي الرئيســي هنــا لــيس نقــد النظريــات األنثروبولوجيــة عــن الطقــوس، بــل   

إنمـا ينصـب اهتمـامي علـى محاولـة      . تـرويج بـدائل نظريـة لهـا    لأو  وكذلك ليس لتقـديم 
اكتشاف ماهية التحوالت التاريخية التي يمكن أنهـا شـكلت مفهومنـا للطقـوس مقبـوالً      

  . عقلياً

وسأبدأ بفحص بعض المقوالت العامة حول الموضوع يمكننا الوقوف عليهـا فـي   
لتحـوالت التـي تسـتحق عنـاء البحـث      دوائر المعارف القديمة، ألنها تقدم لنـا إشـارات ل  

بعدها سأتوسع، بشكل متردد، عن طريق االعتماد على النقاط التـي قـد تبـرز    . والدرس
  وأخيــراً، . مــن هــذا الفحــص مــن خــالل مناقشــة التطــورات الوســيطية والحديثــة المبكــرة  
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ســأعلق بشــكل مختصــر علــى مــا جــاء حــول الموضــوع فــي الكتابــات األنثروبولوجيــة           
المؤسســية وتغيــرات فــي    ىوفــي رأيــي العــام أن تغيــرات حصــلت فــي البنــ       .المعاصــرة

ــاً     ــنيفاً عامــ ــوم الطقــــوس تصــ ــذات جعلــــت مفهــ ــات الــ ــرى أن  . تنظيمــ ــرة أخــ ــد مــ وأؤكــ
المالحظات التالية ما هي سوى استكشافات أولية في أرض واسعة األرجاء وتخـوم ال  

ة فــي بحــث ولقــد قصــد مــن هــذه المالحظــات أن تكــون خطــوات أوليــ  . تــزال مجهولــة
في معناها المعاصر ظـاهرة مرئيـة لعـالم    » طقس«تاريخي في الظروف التي أدت بكلمة 

  . األنثروبولوجيا الحديث وأن تكون مادة للتنظير عنده

ñ�Ìnß@Ñí‰bÈm@Z@@

فــي الطبعــة األولــى للموســوعة البريطانيــة، » طقــس«هنــاك مــادة تحــت اســم مســمى 
عبــارة عــن كتــاب يوجــه «: جــداً هختصــر، وهــي مــادة ت1771المنشـورة فــي إدنبــره عــام  

التــي ينبغــي أن يــتم االلتــزام بهــا فــي االحتفــال باألعيــاد الدينيــة   ،الطائفــة ويوجــه اآلداب
. »ة أو عنـد فرقـة دينيـة ونحـو ذلـك     يوعند القيـام بالشـعائر الدينيـة فـي كنيسـة مـا أو أبرشـ       

شــابهة، اإلشــارة توســعت هــذه المــادة العلميــة لتشــمل، بالم) 1797(وفــي الطبعــة الثالثــة 
  :إلى الشعائر الدينية في العالم الكالسيكي أيضاً

التــي  ،عبــارة عــن كتــاب يوجــه الطائفــة الدينيــة ويوجــه الطريقــة ) Ritnal(» طقــس«
ة ما أو طائفة ما ونحو يينبغي أن يلتزم بها في أداء الشعائر الدينية في كنيسة ما أو أبرش

ة بهــا أيضــاً، وهــي كانــت تحتــوي علــى وكــان للــوثنيين القــدماء طقوســهم الخاصــ. ذلــك
مجموعـة مـن شـعائر والمراسـم التـي ينبغـي أن يـتم القيـام بهـا فـي مبنـى مـا فـي المدينـة،               

للعبــادة، وقســمة بحســب   اًتكــرس بوصــفها معبــداً أو مــذبحاً لتقــديم األضــاحي أو مكانــ   
فقـرات   وهنـاك . العشائر أو القبائل أو الكتائب أو بشكل عام، في كافة المراسم الدينية

قــد تقــدم لنــا بعــض األفكــار عــن طقــوس   ،  De Re Rusticaعديــدة فــي كتــب كــاتو  
والشــعيرة عنــد ): rite(» شــعيرة«ولقــد احتــوت الطبعــة األولــى أيضـاً علــى مــادة   .»القـدماء 
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ومـن  . كذاالمتدينين تشير إلى طريقة خاصة في أداء الشعائر الدينية، في هـذا البلـد أو   
ن متميــزين عــن بعضــهما الــبعض، إال أنهمــا يكمــالن      ثــم، فإنــه رغــم وجــود مصــطلحي    

). 1852(وتكــررت المادتــان فــي طبعــات تاليــة حتــى الطبعــة الســابعة  . بعضــهما الــبعض
علـى اإلطـالق، حتـى الطبعـة     » شـعيرة «و » طقـس «بعدها لم تظهر أي مـادة للمصـطلحين   

 ألول» طقـس «، عندها تظهـر مـادة جديـدة كليـاً تحـت مصـطلح       )1910(الحادية عشر 
والمادة اآلن عبارة عن خمسة أعمـدة طويلـة وهـي مقسـمة بعـد فقـرة مقدمـة، إلـى         . مرة

و » الطقــوس« العنصــر الســحري فــي: أقســام ثانويــة يحمــل كــل واحــد منهــا عنوانــاً ثانويــاً 
. »شــعائر ســلبية«و » تصــنيف الطقــوس«و » الطقــوس«تغيــرات فــي « و» تفســير الطقــوس«

ــة بمســرد ومر     ــة     ولقــد اســتكملت هــذه المقال ــى إشــارات مرجعي ــوى عل ــر، احت جــع معتب
ألعمـــال كلـــص مـــن تـــايلور والنـــج وفريزيـــر وروبرتســـون ســـميث وهيبـــورت ومـــاوس  

  . وكذلك اإلشارة لبعض المواد اإلثنوجرافية لسبنسر وجيلن وكذلك كشنج

يشير إلى معلومات أكبر وأكثر تفصـيالً أصـبحت   ) 1910(يظهر طول مادة طبعة 
بوصفه ظاهرة ثقافية مقارنة بما كان عليه الحال فـي  » طقس«معروفة اآلن عن مصطلح 

القرن الثامن عشر، لكن في الحقيقة ما هو مقدم لنا هنا عبارة عن وصف لشيء جديـد  
كلياً، باهتمامات تفيض عن افتراضات تطورية، واألسئلة المركزية التي شـغلت الحقـاً   

طقــس ال يوجــد فقــط فــي  إذ يقــال لنــا أن ال. علمــاء األنثروبولوجيــا غــدت واضــحة جــداً 
  . المسيحية أو حتى في األديان السابقة على المسيحية

محورياً في كل دين، يعتبر اآلن نوعاً من السلوك الرتيـب   اًوالطقس، بوصفه جزء
المتكرر الذي يرمز ويعبـر عـن شـيء مـا وبهـذه الطريقـة، يـرتبط بشـكل متبـاين بـالوعي           

لــم يعــد مجــرد نــص لتنظــيم ممارســة مــا    بعبــارة أخــرى،  . الفــردي والتنظــيم االجتمــاعي 
وإنما هو نوع مـن الممارسـة التـي يمكـن تفسـيرها بوصـفها تمثـل حادثـة أخـرى يمكـن           

أمـا خاصـية الرتابـة والتكـرار فـي الطقـوس فإنهـا        . تعريفها لفظياً، لكنهـا مـع ذلـك ضـمنية    
إن الطقـس بالنسـبة   «: بوظـائف نفسـية واجتماعيـة   ) 1910(مرتبطة بقـوة فـي مـادة طبعـة     
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للدين يشبه العادة بالنسبة للحياة، مبرر وجودهـا العقلـي يشـبه مبـرر وجـود العـادة، وهـو        
جعل وظائف ثانوية تحت أمرة قاعدة بدون جهد تسمح بوجود اهتمـام مركـز لقضـايا    

وكمــا هــو الحــال فــي أن العمــل األساســي للعــادة والتكــرار فــي الــدين هــو    . . حيويــة مــا 
  .»اره واستمراره كمؤسسة اجتماعيةتنظيم النشاطات الضرورية الستقر

. لكن الطقس، إن أخذنا في االعتبـار صـفته الرمزيـة األساسـية، غيـر محـدد بالـدين       
من الموسوعة البريطانية يسمح باعتبـار ذلـك الفعـل     1910والمفهوم المقدم في طبعة 

 اليتجزأ من الحيـاة االعتياديـة ألنـه أساسـي ألي نظـام مـن أنظمـة التـدخل         اًالرمزي جزء
للحفـــاظ علـــى «: االجتمـــاعي لـــألدوار، وهـــو كـــذلك أساســـي للبنـــاء االجتمـــاعي ككـــل 

العالقات ما بين الذوات فيما بين أبناء الدين الواحـد، فـإن اسـتخدام مجموعـة أو أكثـر      
من الرموز المتعارف عليها مطلوب بشكل قوي، فعلـى سـبيل المثـال، أي مفـردة ذكيـة      

فـــإن أي ) ال يمكـــن االســـتغناء عنـــه يئاًربمـــا شـــ طالمـــا كـــان هـــذا(للتعبيـــر عـــن اللقـــاء أو 
يشـــير للهـــدف  اًأصـــوات أو إشـــارات أو أفعـــال ونحـــو ذلـــك، أصـــبحت قاعـــدة أو قانونـــ

. المشترك للمجتمع الديني، وأخذ المعنى بشكل عام لتحقيـق ذلـك الهـدف فـي الواقـع     
بوصــفه يعنــي التكــرار الشــعائري الرتيــب الــذي     » طقــس«وبهــذا المعنــى، فــإن مصــطلح   

بح قاعــدة، يمكــن أيضــاً أن يعمــم لطقــوس أو أعمــال متكــررة ليســت ذات صــبغة        أصــ
  .»دينية صرفة

وهــذا التأكيــد علــى الطقــس بوصــفه ســلوكاً رمزيــاً لــيس بالضــرورة دينيــاً هــو فهــم      
ربمـا كـان أهـم    . حديث كلياً، وإن كانـت هنـاك بعـض األفكـار األخـرى ليسـت كـذلك       

ــذي     ــا والـــ ــدم هنـــ ــوم الطقـــــس المقـــ ــين مفهـــ ــروق بـــ ــات    الفـــ ــي بعـــــض الكتابـــ ــده فـــ نجـــ
األنثروبولوجية المتأخرة يتمركز حول حقيقة استخدام نظريات التأويل المطورة أكثر 

تشترك فـي فكـرة   ) الكتابات المتقدمة والمتأخرة(لكنها جميعاً . في الكتابات المتأخرة
وهــو نــوع مــن  ـــــــ أن الطقــس ينبغــي أن يفهــم بشــكل أساســي فــي ضــوء الســلوك الــدال   

وهـذه  . ينبغي أن يصنف مفصوالً عن السلوك الممارس، أو بشكل فنـي الفعـال   النشاط
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أو علـى أي   ـــــــ  الفكرة بالتحديد هي ما افتقدته المادة المبكرة في الموسوعة البريطانية
لكن مع ذلـك هنـاك فكـرة أخـرى، تعـد فكـرة محوريـة أو        . حال لم تكن واضحة جلية

، والتـي أصـبحت فكـرة هامشـية     1771عـام  مركزية فـي المـادة التـي ظهـرت فـي طبعـة       
  ). دليل( اًمرشد اًوهذه الفكرة هي مفهوم الطقس بوصفه كتاب.  1910في طبعة عام 

التي ينبغي أن تـؤدى بهـا الشـعائر أو     ،للكيفية اًُموجه اًفمفهوم الطقس بوصفه كتاب
ة ولقـد ظهـرت الطقـوس منـذ بدايـ     . وهي مفهوم أقدم مـن القـرن الثـامن عشـر     ،المناسك

لكـن  ). 1967سـيجلر  (القرن التاسع، وإن كان ظهورها محدود فقط في إطار األديرة 
لـم تـدخل اللغـة اإلنجليزيـة     » طقس«وبحسب قاموس أكسفورد للغة اإلنجليزية، كلمة 

حتى منتصف القـرن السـابع عشـر، كمـادة تقـدم أمـا معنـى نظـام محـدد موصـوف ألداء           
ومــن المهــم   . هــذه الوصــفات المعــدة   أوككتــاب يحتــوي علــى مثــل     ،شــعائر دينيــة مــا  

نشـــرت الكنيســـة الكاثوليكيـــة أول نســـخة معتمـــدة مـــن   1614مالحظـــة، أنـــه فـــي عـــام 
مر مصــــطلح  توبطبيعــــة الحــــال، اســــ  ). 1189، 1974كــــروس (» الطقــــس الرومــــاني «
. مستخدماً في دوائـر معينـة ليشـير إلـى أو يعنـي دليـل صـلوات حتـى يومنـا هـذا          » طقس«

ــى قـــ   ــذه المعنـ ــن اآلن هـ ــر     لكـ ــاس غيـ ــم النـ ــة لمعظـ ــردات العاديـ ــي المفـ ــه، فـ ــل محلـ د حـ
وهكذا أصـبح  . بوصفه رموزاً مستخدمة» طقس«المتدينين، المفهوم الجديد لمصطلح 

، وهــذا ربمــا يســاعدنا علــى تفســير  »rite«تقريبــاً مرادفــاً لكلمــة شــعيرة » طقــس«مصــطلح 
ــا       ــة ال تقــدم م ــأخرة مــن الموســوعة البريطاني ــت الطبعــات المت ــين لمــاذا كان دتين مختلفت

»rite « و»ritnal «1(كما كانت تفعل في الطبعات السابقة(.  

بمــا فــي (مــن مــا هــو حرفــي نــص مكتــوب  » طقــس«والنقلــة فــي اســتخدام مصــطلح 
إلـى  ) ذلك كتب األدعية والتعليمات حول كيف ومن ونوعية األفعـال المصـاحبة، الـخ   

مــن بــين . تاريخيــة أخــرىكونــه ســلوكاً ارتــبط نفســه بــنص مــا، هــو أمــر مــرتبط بتغيــرات 
هذه التغيرات التاريخية وجهة نظـر القـرن التاسـع عشـر القائلـة بـأن الطقـس أكثـر بدائيـة          

وهي وجهة نظر تعطي بعـداً تاريخيـاً وعلمانيـاً دقيقـاً لوظيفـة االصـطالح       ـــــــ من أسطورة 
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فـإن  ولـذا  . )2(القائل بأن اإليمان الصحيح يجب أن يثمن أكثر من الممارسة الصـحيحة 
هنــاك حقيقــة ثمينــة أصــر عليهــا المأســوف عليــه   «: تؤكــد 1910المــادة المنشــورة عــام  

دبليو روبرتسون سميث أال وهي أنه في الدين البدائي، أنه الطقـس الـذي يولـد ويبقـى     
بطبيعــة الحــال التــراث المحلــي ال يمكــن التخلــي عنــه،   . علــى أســطورة، ولــيس العكــس 

وهـو  .  نيوصل مرحلة وجود رجال دين مختصـ  سترالي، الذي ربمافحتى المجتمع اال
ووظيفة مثل هذا المرشـد، مـع ذلـك، هـي     . .  Ok Nirabataبحاجة على مرشده العظيم 

وإذا كانـت حكمـة هـذا    . بشكل أساسي توصيل مجرد قواعد لممارسة األفعـال الدينيـة  
ألن المرشد تشمل تواريخ مقدمة، ويظهر أنها تشمل ذلك عموماً، لذا علينا توقع ذلك 

وصف وتمثيـل أفعـال األشـخاص المتـدينين تـدخل ضـمن دائـرة الطقـس بوصـفها أداة          
وبشكل مشابه، فإن الكتـب الدينيـة لألديـان مـن درجـة متوسـطة تتوالـد        . لضبط سحري

وحتـى  . مـن المعتقـد   اًمع وصفات تفصيلية بالنسـبة للطقـس، لكنهـا غالبـاً مـا تكـون خلـو       
ويبقـى علـى الطقـس لمجـرد      اًأساسـي  اًعـد متطلبـ  ألديان العليا، حيـث األرثوذكسـية ت  افي 

جـداً فيمـا يخـص العقيـدة هـي       اًملحوظـ  اًلعقيـدة، فـإن هنـاك جمـود    لإعطاء معنى رمزي 
. دون شك لحد كبير بسبب ارتباطه بأشكال طقوسية العديد منها يحمـل طابعـاً وسـيطياً   

هو دون شـك  أما بخصوص التفسير الرمزي للطقس، فإنه عادة ال يرى بوصفه بدائياً، و
» إشـارة منهجيـة للخـارج   «غير تأملي نادراً ما يكون واعياً للفروق بين  اًصحيح أن عصر

  . ويفكر عن طريق عيونه» معنى متجه للداخل«و 

هــو فــي  » معنــى متجــه للــداخل «و » إشــارة منهجيــة للخــارج «والتمييــز الــداللي بــين  
وبوصــفه . )3(ر األزمنــةالحقيقــة تمييــز قــديم ولقــد قــال بــه اإلصــالحيون المســيحيون عبــ   

) لالدعــاء أنــه تغلغــل عــن طريــق بعــض المظــاهر الرســمية       (المتطلــب المنطقــي الســابق   
لكــن لــيس . للواقـع األساســي ضــمنه، فـإن هــذا التمييــز كـان مركزيــاً للخطــاب الالهـوتي    

فقــط للخطــاب الالهــوتي، بســبب االدعــاء القائــل بــأن غيــر النــابهين ممــن يســتخدمون          
خــارج فــي ســلوك رســمي أو كــالم رســمي ال يفهمــون المعنــى   إشــارات متجهــة نحــو ال

الكلــي قــد أصــبح داالً أو أن التعبيــر قــد عمــل كمبــدأ هــام للتفســير األنثروبولــوجي مــن     
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، رغـم أن عـدداً بسـيطاً مـن األنثروبولـوجيين اليـوم يصـادقون        )4(تايلور ومن جاءوا بعده
  . الفقرة المقتبسة أعاله على الحكم التبخيسي الموجود ضمناً في الجملة األخيرة من

الــذين يحــددون  ،تشــمل إشــارة إلــى الخبــراء المحليــين) 1910(ومــادة طبعــة عــام 
بشكل دقيق إجراءات للكيفية الصحيحة لممارسة الشعائر، لكن هذا األمر يترك جانبـاً  

وظيفـة مثـل هـذا الخبيـر، مـع ذلـك، بشـكل أساسـي تسـليم          «: عقـ على أسـاس أنـه أمـر متو   
اآلن » بـالطقس «وما يشـغل كاتـب المـادة المتعلقـة     . »امة األفعال الدينيةمجرد قواعد إلق

وكـان علـى بعـض    . هو طبيعتها الرمزية والمعنى الملحق بها وحقيقـة أنهـا ظـاهرة كونيـة    
األنثروبولوجيين المتأخرين أن يعيدوا هـذه المعـاني للمحـاوالت السـحرية فـي التعامـل       

أو إلــى تــأثيرات كفلــت اســتمرارية  )الينوســكيالمثــال م علــى ســبيل( مــع البيئــة الطبيعيــة
قالوا بأهمية  نوهناك أيضاً م) على سبيل المثال رادكليف براون(البناءات االجتماعية 

أو من ) على سبيل المثال ليتش(التصنيفات الثقافية التي يتم من خاللها تبادل الوسائل 
علـى سـبيل   (الجتماعيـة  ا ىخالل تجـارب دينيـة تتسـامى علـى التصـنيفات الثقافيـة والبنـ       

لكنهم جميعاً يعتبرون الطقس كنوع أساسي من السلوك التمثيلـي، وهـو   ). المثال تيرنر
ويمكـن تحديـد    ــــــ» دينها«أو » سحرها«من  اًعادة بوصفه جزء ــــــموجود في كل ثقافة 

  . )5(هويته من طرف اإلثنوجرافي قبل تحديد معناه أو تأثيره

ــا  ــوز تحتـ ــرة أن الرمـ ــرة     وفكـ ــال، ليســـت فكـ ــة الحـ ــفرتها، بطبيعـ ــل شـ ــى أن تحـ ج إلـ
» الطقــس«جديــدة، لكنهــا بحســب مــا أظــن تلعــب دوراً جديــداً فــي إعــادة بنــاء مفهــوم       

 -الذي قام على األنثروبولوجيا بدمج اهتمام الهوتي داخل مهمة فكرية علمانية بحتة 
ث التفســيرات أال وهــي، االهتمــام بتأســيس معــاني التمثيــل بــأكبر قــدر مــن الرســمية حيــ   

المقدمـــة مـــن طـــرف الخطابـــات األهليـــة تعتبـــر غيـــر مناســـبة أو غيـــر كاملـــة مـــن الناحيـــة 
بطبيعة الحال في حالة المسيحية، فـإن الكنيسـة التـي تجسـد سـلطة تفسـير       . اإلثنوجرافية

معاين التمثالت النصوصية المقدسة، ورغم أن تلك السلطة مورسـت بأشـكال مختلفـة    
وفــي المجتمعــات التــي تفتقــد  . يســة أكثــر نخبوبــة أو شــعوبية بحســب مــا إذا كانــت الكن 
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ــاب المقــدس     ــإن مشــكلة تفســير     . فكــرة التفســيرات المقــررة للكت ــك، ف األفعــال «مــع ذل
وال يرتبط الفرق األكثر أهمية إلى عدم اليقين أكبر فـي تفسـير   . مختلفة تماماً» الرمزية

قيقـة أن األشـياء يجـب أوالً    أو تأويل الرموز في مثل هذه المجتمعات وإنمـا يـرتبط بح  
أن تتــــرجم بوصــــفها رمزيــــة قبــــل أن تصــــبح مرشــــحة للتأويــــل، وفــــي حــــاالت العمــــل  

، حتـى إن اعتمـد حسـنها    )6(الميداني، فإنه على اإلثنوجرافي أن يحدد ويصنف الرمـوز 
  .)7(على مساعدة التفسير األهلي المحلي في تأويلها

ة تنتمــي إلــى تقاليــد مســيحية وفــي هــذا المفهــوم األثنــوجرافي للطقــس، وهــي فكــر 
ــة   ــل حديث ــرة  (قب ــد أدي ــذات تقالي ــب ) وبال وهــذه الفكــرة مرتبطــة بتحــول    .  هــو اآلن غائ

حقيقــة اجتماعيــة يمكــن  (إلــى فعــل  ) نــص يتلــى ويــؤدى (بمعنــى مــا مــن نــص مقــدس    
فإذا مـا كـان هنـاك طـرق معروفـة      . ويمكن وصفها بالشكل التالي) مالحظتها وإدراجها

ــا افتــراض وجــود متطلبــة   هات المنبريــة الصــلواتية، عنــد موصــوفة ألداء الخــدم  ا بإمكانن
ــذه الخـــدمات   ــيطرة علـــى األداء الصـــحيح لهـ ــه إلـــى األداء   . للسـ ــإن الطقـــس موجـ ــذا فـ لـ

المناســب لمــا هــو موصــوف، شــيء يعتمــد علــى المجــاالت الفكريــة والعمليــة لكنــه فــي  
اسب رمـوزاً ينبغـي أن   بعبارة أخرى ال يشمل األداء المن. نفسه ال يتطلب تحليل المعنى

تفسر وإنما تشمل قدرات ينبغي أن تطلب بحسب قواعـد تـم تكريسـها مـن طـرف مـن       
غامضـة، ولكـن بـدالً مـن ذلـك تشـكيل        وجد أي معانتوهذا يعني أنه ال : هم في السلة

 اًوتفترض الشعائر بوصـفها أداءات مناسـبة سـلفاً قواعـد وأناسـ     . مهارات فيزيقية ولسانية
  .لونها ويدرسونها بالمعنى التنظيمي في مقابل المعنى الداللييمكنهم أن يحل

ïÓý�þa@âaŒnÛýÛ@ïİî�ìÛa@ïzî�½a@âìèÐ½a@Z@@

فــي العصــور الوســطى المبكــرة، أصــبحت قاعــدة القــديس بنيــدكت قائمــة بوصــفها 
ــائه       ــيحي ألعضـ ــكيل المسـ ــدير والتشـ ــع الـ ــبة لمجتمـ ــة المناسـ ــد للحكومـ ــامج الوحيـ البرنـ

لـى فـتح   انحـن نسـعى   «، »للقاعـدة «في جملة مشهورة في مقدمة ، ويرد )1984لونس (
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ورغــم أن . »شــيئ قــوي أو ظــالم عنيــف  دمدرســة لخدمــة الــرب، نأمــل فيهــا أن ال يوجــ  
معظـــم المســـيحيين ممـــن عاشـــوا فـــي ظـــل مجتمـــع إقطـــاعي ســـكنوا فـــي محـــيط خـــارج  

كنــاً التنظيمــات الديريــة، فــإن التشــكيل الملتــزم المــدرب للــذات المســيحية مــا كــان مم    
فلقـد عرفـت الحيـاة المنظمـة للكهنـة عـن       . سوى داخـل مثـل هـذه المجتمعـات المحليـة     

طريــق مهــام مختلفــة، مــن مهــام العمــل إلــى الصــلوات، وأهمهــا كــان ترتيــل األناشــيد            
وألن يــوم الكــاهن قصــد منــه أن يــنظم حــول األداء الرتيــب المتكــرر للــوعظ         . الدينيــة

غالبـــاً مـــا تكـــون محـــددة دقيقـــة     » اعـــدة الق«، فـــإن )71-448، 1963نـــورز  (الـــديني 
بخصوص محتوى وأوقات العبادات واألناشـيد التـي سـترتل كمـا هـي دقيقـة فـي أمـور         

عتبر فقط يأو األداء المناسب للوعظ الديني ال «ومن الملفت للنظر أن القاعدة . ىرأخ
دوات أ«ال يتجــزأ مــن الحيــاة الزهديــة أو التقشــفية لكنهــا أيضــاً تعتبــر واحــدة مــن    اًجــزء

فالوعظ الديني ليس نوعاً من الرمزية المفعلة التي ينبغـي أن تصـنف   ). »األعمال الطيبة
ــين           ــن بـ ــة مـ ــي ممارسـ ــا هـ ــة وإنمـ ــفها فنيـ ــة بوصـ ــاطات المعرفـ ــن النشـ ــزول عـ ــكل معـ بشـ

بعبارة أخرى، يمكن أن يعزل . ممارسات أخرى أساسية الكتساب الفضائل المسيحية
ــاً فقــط، وألغــر    ــديني مفاهيمي ــوعظ ال ــة، مــن     ال ــيس ألغــراض عملي ــة، لكــن ل اض تعليمي

  . البرنامج الديري الشامل

وبينمـــا يصـــح أن نقـــول أن البرنـــامج الـــديري يمكـــن أن يفهـــم علـــى أســـاس صـــور 
  ـــ مميــزة كمدرســة لخدمــة ارب أو لتعميــد ثــان إال أنهــا كانــت عبــارة عــن ممارســات    ـــــ

جوهريـة لبرنـامج    وكانت الرسومات). الصور(نظمت من طرف أمثال هذه الرسومات 
معـــد مفصـــل وهـــي جوهريـــة للغـــة الوصـــفات والمـــواعظ والتفاســـير واإليضـــاح ولـــيس   

وتهـــدف كافـــة الممارســـات الموصـــوفة . )8(لمعنـــى اإليمـــاءات الفرديـــة فـــي حـــد ذاتهـــا
، ســواء كانــت ذات صــلة بالطريقــة الصــحيحة لألكــل أو النــوم أو       »القاعــدة«ســلفاً فــي  

واقف الصــحيحة للميـــول األخالقيــة أو الروحيـــة،   العمــل أو الصـــالة أو ذات صــلة بـــالم  
  . »لعبادة أو خدمة الرب«لتطوير فضائل تكون 
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والـذي وإن كـان يعتمـد علـى     (مج الـديري الوسـيطي   اوتعلم الفضائل بحسب البرن
إنمـا يـتم بشـكل أساسـي عـن      ) أخرى وتقاليد شفاهية أخـرى  اً، يشمل نصوص»القاعدة«

ع نمـوذج قـد أصـبحت مهمـة علـى وجـه الخصـوص        ويظهر أن فكرة اتبا. طريق التقليد
التــي انتشــرت خــالل منتصــف العصــور الوســطى       ،فــي العديــد مــن التنظيمــات الدينيــة    

، لكنهــا ومنــذ البدايــة كانــت مركزيــة فــي البرنــامج البنــديكتي،  )17-1، 1980بــونيم (
ولقد أقيمت الفضائل عن طريق تطوير القـدرة  . الذي هدف تطوير الفضائل المسيحية

. وكان اكتساب هذه القـدرة عمليـة نمائيـة   . التصرف بحسب القدوة من القديسين على
وكــل شــيء ينبغــي أن يعمــل فإنــه ال يعمــل فقــط بشــكل مناســب فــي ذاتــه، وإنمــا يعمــل  

ولألشــياء . لكــي يجعــل الــذات تقــارب إلــى حــد كبيــر لنمــوذج التمييــز المعــرف ســلفاً       
منبرية، مكان في اإلطار العام لتدريب الموصوفة سلفاً، بما في ذلك المواعظ الدينية ال

وفي هذه المفهوم، يمكن أن ال يوجد فصل راديكـالي بـين السـلوك    . الذات المسيحية
الخــارجي والــدافع الــداخلي، أو بــين الطقــوس االجتماعيــة والعواطــف الفرديــة أو بــين     

 فعلــى ســبيل المثــال، نســخ المخطوطــات،  . النشــاطات التعبيريــة وتلــك النشــاطات الفنيــة  
  . من الرهبان ورجال الدين، كانت تعتبر رسمياً نوعاً من التزهد التي شغلت أجياالً

ــاً مــا حفــظ بشــكل ســيئ      « كمــا يكتــب مــؤرخ  (يعــد تنقــيح نــص مــن مخطــوط غالب
خاصة إن كان نصاً طويالً وكتب بشكل رديء وإعادة إنتاجـه بشـكل صـحيح    ) كنسي

قدير وكان علـى الناسـخ الوسـيطي أن    مهمة، رغم نبلها، صعبة أيضاً، ولذا فإنها أهل للت
لقــد كــان الجســد برمتــه مركــزاً علــى عمــل األصــابع  : يتــألم كثيــراً ليخبرنــا بهــذه الحقيقــة

  .»وكان يجب ممارسة قدر كبير من االهتمام المستمر والدقيق

مثــل الصــالة والصــيام، وســيلة    «ولقــد وصــف الرهبــان عمــل أو جهــد النســخ هــذا       
وبهــذا المعنــى ). 54-153، 1977لوكريــك (» لتصــحيح عواطــف الشــخص الجامحــة

مــن برنــامج  اًفــإن فــن الكتابــة الفنيــة كــان يعــد، مثلــه مثــل الــوعظ الــديني المنبــري، جــزء 
؛ إنـه شـعيرة كـأي فعـل مـن      )العبـادة (الدير ومن ثم فإنـه فـن تعبيـري، مثـل خدمـة الـرب       
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» ك الخارجيالسلو«وبشكل دقيق عبر مفهوم برنامج التزامي تم ربط  .أفعال الكفارات
ويمكن رؤية ذلك بشكل واضح في حالة شعيرة طقس االعتراف . »الدافع الداخلي«بـ 

الكنيسي، وهي شعيرة محورية في حياة الرهبنة وتطورت من طرف الرهبان في شكل 
لكن الصلة كان يبحث عنها في كل شـيء كـان البرنـامج    . توسع تخطى ما هو مسيحي

، وهي من الموضوعات التي كتب عنها أدب الرهبان، ومن األمثلة الرائعة. وصفه سلفاً
ألن النـدم  ). 73-72، 1977ألوتريـك  (» الدموع الراغبـة فـي الجنـة   «كانت الزيادة في 

مــن الــذنوب يجــب أن تصــحبه الرغبــة فــي الفضــيلة والقــدرة علــى البكــاء تصــبح إشــارة  
وفـي هـذا    . )9(لمدى صدق وأصالة ذلك القدم والتقدم الذي تحقق بسبب تلك الرغبة

 اًاالتجــاه، يمكــن للعواطــف التــي غالبــاً مــا يعتــرف بهــا األنثروبولوجيــون بوصــفها أحــداث 
ــدمي     ــكل تقـ ــنظم بشـ ــة أن تـ ــة ومحتملـ ــداخليـ ــلوك   عـ ــد لسـ ــق أداء مناســـب متزايـ ن طريـ

  . متعارف عليه

بطبيعة الحال، عرف رهبان العصور الوسطى، كما يعرف كل إنسان، أن إشـارات  
لكن هـذا ال يعنـي   . تعرض أو تقرأ عندما تفتق تلك الفضيلة فضيلة خاصة ما يمكن أن

وعلـى  . »أساسـية «بوصـفه منفصـالً عـن ذات    « اًخارجيـ  اًأنهم لم يكونوا يعتبرونهـا سـلوك  
الـذات، يشـير إلـى أن عمليـة الـتعلم لـم تكـن         ــــــ العكس، فإن وجود النفاق، مثل خـداع  

لكـن مـع ذلـك فـإن العكـس، الـذي ال        .أو بشـكل أكثـر تطرفـاً، إنهـا قـد فشـلت      ــــــ كاملة 
كوسـيلة الكتسـاب    اًيظهر عالمات الفضيلة حتى عندما يمتلكهـا الواحـد، نفسـه مقترحـ    

  . التواضع: أعلى الفضائل كلها

لقد كان مجتمع الدير بعيداً جداً من أن يكون كل حياة العصور الوسطى، لكنني 
هتمـامي هـو فـي أن أحـاول رسـم      وإنمـا ا . للعـادات  اًاجتماعيـ  اًلم أهدف أن أقدم تاريخـ 

ــة         ــالبني األخالقي ــق ب بعــض مفــاهيم الملفوظــات المناســبة والســلوك المناســب فيمــا يتعل
ـــ بعــد تصــنيف مســتقل لســلوك  » الطقــس«للــذات، عنــدما لــم يصــبح مصــطلح    متكــرر  ــــ

ــي وتعبيــري   ــإنني أرغــب فــي التحــرك       . وغيــر عقالن ــار، ف وإذا مــا أخــذنا هــذا فــي االعتب
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مقولــة لينهـاردت فيمــا ورد فـي االقتبــاس الـذي افتتحنــا بـه هــذا الفصــل     خطـوة أبعــد مـن   
وأرغب في أن أسأل عـن طريـق أي ممارسـات منظمـة تكـون بعـض الميـول األخالقيـة         

  .واإلمكانيات األخالقية تم إبداعها أو ضبطها والسيطرة عليها؟

bèmýr·ë@paˆÛa@ZòšèäÛa@Š–Ç@âbànça@œÈi@Z@@

. عــن تشــكيل الــذات الفاضــلة والفضــيلة» صــحيحال«عنــدما انفصــل عــرض الســلوك 
يكـون عنـدها تأمـل     ــــــ لكن في هذه الحالة، فإنه يصـبح موضـوع نـوع آخـر مـن التنظيـر       

لكن في هـذه الحالـة فـإن اإلشـارات السـلوكية تحتـاج أن       . في القوة وليس في الفضيلة
نهــا أن تــرى بوصــفها تمــثالت يمكــن فصــلها مفاهيميــاً عمــا تمثلــه؛ وعنــدها فقــط بإمكا     

مقنعة عـن طريـق   » الحقيقية«تؤدي إلى قراءات في لعبة القوة، وهي لعبة تكون الذات 
  . تمثالتها وأين هذا النوع من األقنعة قد تم بشكل جيد

ومــن المحــاوالت الحديثــة المبكــرة المثيــرة للقــيم بــالتنظير لــدور الســلوك التمثيلــي 
بطبيعــة » فـي المحاكـاة والخـداع   «فـي مجـال أو حقـل القـوة مـا قـام بـه بيكـون فـي مقالتـه           

الحــال، عــالم بيكــون عــالم أكثــر مرونــة وفرديــة لــيس فقــط بالمقارنــة مــع مجتمــع الــدير   
فـي األدوار   ــــــ مـزدوج   شـظ تإنه عالم يشجع علـى  . الوسيطي وإنما مع المجتمع خارجه
ضـوحاً  والتي كان عليهـا أن تبـرز بشـكل أكثـر و     ــــــ الفردية وفي المجاالت االجتماعية 

ومقالــة بيكــون مثيــرة ألنهــا تأخــذ فــي   . فــي قــرون تاليــة مــع تطــور المجتمــع البرجــوازي   
ــديهي إمكانيــة تحلــل أفعــال التمثيــل الفرديــة      وهــي تفعــل هــذا أوالً   . اعتبارهــا كشــيء ب

: لـذا فإنهــا تعتبــر «الســرية والخـداع والمحاكــاة  : بـالتمييز بــين ثـالث درجــات مـن األقنعــة   
وهــذا الجــزء، وهــو جيــد، يعطــي وجــه    . دة سياســية وأخالقيــة عــادة الســرية هــي معــاً عــا   

ــأمــا بالنســبة الكتشــاف اإلنســان لذاتــه، عــن طر   . اإلنســان لســانه القــدرة علــى الكــالم    ق ي
مال، أما بأي قدر، فإنها في العديد من األوقات عبـارة  لآل هدوءه ضعيف جداً ومخيب
ال يمكـن صـيانة السـرية    لكـن  . »فيـه بكلماتـه   Be leceuer«عـن تميـزهم أكثـر بعالمـة و     
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ويتســع ذلــك أنــه فــي   «بــدون شــكل مــن الســلوك يحمــي الحــق مــن خــالل ســوء تمثيلــه      
العديــد مــن األوقــات أنــه علــى الســرية بالضــرورة، يحيــث أن مــن أراد أن يكــون ســرياً       

» السـلبي «واآلن، بينمـا الخـداع هـو الشـكل     . »يجب أن يكون مسرباً لألخبار، بدرجـة مـا  
أي (دعـاء بـأن الشـخص لـيس هـو فـي الحقيقـة مـا يـدعي أنـه هـو            لصياغة، لدرجة مـا اال 

أما المحاكاة فهي شـكل إيجـابي مـن ظهـور الفـرد       ،)نوع من الباءة الخادعة أو الماكرة
وكال الحالتين تقوم على لعب جزء من ). أن يقلد شخصية ما(بأنه هو ليس ما هو فعالً 

ــا القـــوة، لكـــن النـــوع األول ينظـــر إليـــ   ــ بوصـــفه شـــكالً هدرامـ ــاني شـــكل   اًدفاعيـ ــا الثـ بينمـ
صـنيف الزائـد للمحاكـاة علـى أسـس      تلذا فـإن الـنص حـذر جـداً ضـد إعـادة ال      . هجومي

لكن للدرجة الثالثة، التي فيها المحاكـاة وجـود مهنـة كاذبـة، بـأنني أبـدو أكثـر        «: متعقلة
ر استحقاقاً للوم منه أن أكون سياسياً، باستثناء أن يكون الحال كذلك فـي بعـض األدوا  

ــداً   ــادرة جـ ــون (النـ ــوم    ). 25-24، 1597بيكـ ــي إزاء خصـ ــلوك التمثيلـ ــر للسـ ــد نظـ ولقـ
ويعــدوا نــص بيكــون اســتخدامات ومخــاطر هــذه   . وحلفــاء محتملــين يصــادمون الــذات 

لدرجـة  . طلبات األخالق التقليدية مع أخـالق عـالم غيـر محـدود     ونالتكتيكات ويوازن
لــذي كتــب مــن أجــل بيكــون، فــإن      أن الحســابات الدقيقــة مســتحيلة فــي عــالم الــبالد ا     

ــا،       ولــيس الفاعليــة السياســية للســلوك المتعــارف عليــه يتطلــب تصــميم اســتراتيجيات هن
في التمرين الخفـي للقـوة االسـتراتيجية، التـي      هنا فقط، .اتباع قواعد ما أو نماذج تقليد

. الســـلوك الرمـــزي مـــا يمكـــن أن يســـميه الواحـــد منـــا اليـــوم باأليـــديولوجي  ايصـــبح فيهـــ
تمييــز الحــديث اآلخــذ فــي الظهــور ضــمناً فــي تعليقــات بيكــون هــو، بطبيعــة الحــال،        وال

ولقد استخدم هذا التفريق بشـكل واضـح جلـي فـي كتـاب      . التفريق بين العقل والجسد
وكيـف يفضـح أحـدهما اآلخـر     «: لتضـيف المعرفـة للصـالت بـين االثنـين     » تقدم الـتعلم «

ومعرفـة العقـل   ). 106] 1605[1973بيكـون  (» وكيف يؤثر الواحد منهما فـي اآلخـر  
في القـرن الثـامن عشـر، يصـبح مـن المفيـد       . (مفيدة جداً في تحليل السلوك االجتماعي

ـــالموضــوع » شخصــية«أيضــاً الســتيعاب   ســواء كــان فــي شــكل الرســم أو فــي شــكل       ـــــ
ـــ  كلمـــات أو فـــي شـــكل أداء مســـرحي   ــر فـــي  ــــــ ــا تظهـ فـــي » اتجاهـــات أو مواقـــف «كمـ
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أمــا بخصـوص معرفــة الجسـد، فإنهــا تشـمل التــأثيرات علـى العقــل      ).تشـكيالت جسـدية  
يتظاهر الطبيب الذي يعـالج  « :»الدين والخرافة«ة في الطب وفي بسبب تأثيرات جسدي

بتقـــديم  ،العقـــل فـــي حـــاالت عواطـــف تتعلـــق باضـــطرابات عقليـــة أو وجـــود ســـوداوية   
أخــرى مــن  وصــفات ويقــدم أدويــة لعــالج أمــراض العقــل ويؤكــد علــى الغــذاء وأنــواع   

حميــة الجســد عنــد طائفــة الفيتقــورطين، وعنــد هراطقــة المــانويين، وفــي ديــن محمــد،       
وبنفس الطريقة القوانين في القانون الرسمي الـذي يحـرم أكـل الـدم     . تتعدى كل ذلك

والشحوم ويفرق بين الحيوانات النظيفة وغير النظيفة في اختيار اللحم، وهذه القـوانين  
العقيــدة نفســها ليســت واضــحة أو صــافية مــن كــل أنــواع        ورغــم أن . عديــدة وحاســمة 

ســحب الرســمية أو االحتفاليــة، لكنهــا مــع ذلــك تبقــي علــى اســتخدام الصــيام وعلــى           ال
حقيقيـــة  اًحرمـــان الجســـد وإذاللـــه والتنكـــر لـــه، والقيـــام بهـــذه الوســـائل بوصـــفها أشـــياء   

  ).  8-107(» رمزية أو خيالية« اًوليست أشياء

لــى طقــوس والتزامــات الرهبنــة الوســيطية باعتبارهــا مجازيــة   يمكننــا اآلن أن ننظــر إ
بطبيعة الحال، نزعة الرهبنة الوسيطية، أيضـاً، ميـزت   . وتمثيلية وليست حقيقية أو عملية

الفضــيلة «بشــكل ســرمدي بـــ» اإلشــارة الظــاهرة«لكنهــا ربطــت  )10(بــين المظهــر والمخبــر 
وتميـز بيكـون فـي المقابـل بـين       .عن طريـق برنـامج مـن االلتـزام المسـيحي     » غير الظاهرة

معناهـا   الواقعي والرمـزي، فالشـيء الرمـزي علـى غيـر غـرار الشـيء الـواقعي، قـال أقـواالً          
األساســي يجــب أن يتــرجم، ولكــن بشــكل دقيــق ألنهــا أقــوال متعــارف عليهــا، فإنهــا قــد   

علـــى عكـــس (فبالنســـبة لألشـــياء الرمزيـــة . تحتـــاج أيضـــاً إلـــى تصـــحيح وإعـــادة صـــياغة 
ــيا   ،يمكـــن أن تكـــذب) الواقعيـــةاألشـــياء   ًءواألكثـــر جديـــة، عنـــدما تغوينـــا فنعتبرهـــا أشـ

وهكذا، فإن بيكون هو األقرب إلى وجهة النظـر األنثروبولوجيـا الحديثـة، التـي     . واقعية
: وكنــت أقتبســها ســابقاً 1910عبــر عنهــا فــي جملــة مــن الموســوعة البريطانيــة الصــادرة   

ا ال يكون بدائياً، وهـو دون شـك صـحيح    بخصوص التفسير الرمزي للطقس، عادة هذ«
و » إشـارة منطلقـة إلـى الخـارج    «أن العصر غير التأملي نادراً مـا يكـون وعيـاً بـالفرق بـين      

  . »ويفكر عن طريق عينيه» معنى منطلق للداخل«
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وفي هذا العالم الحديث المبكر، االقتصـاد األخالقـي للـذات فـي دائـرة المحكمـة       
تمامــاً عــن الطــرق الموصــوفة فــي برنــامج الرهبنــة        ه بشــكل مختلــف ؤكــان قــد تــم بنــا   

ولقــد أبــدع وأعيــد إبداعــه عــن طريــق درامــا اســتغالل القــوة، القــوة الشخصــية    . الوســيط
والسياسية في الوقت نفسه، واعتمدت الذات اآلن على االحتفاظ بمسافة أخالقيـة بـين   

مــن طــرف  وصــف درامــا القــوة   . )11(األشــكال والســلوك واألفكــار والمشــاعر الخاصــة   
مــؤرخي عصــر البعــث مكــن عــن طريــق شــخذ التــوتر بــين الــذات الداخليــة والشــخص       

لكنهــا كانــت نتــاج إعــادة التشــكيل المفــاهيمي الراديكاليــة أيضــاً للســلوك         . الخــارجي
لى مهارة في استغالل التمثالت، وانفصل تدريجياً عن فكرة عالمناسب إلى تمثالت و

ــذات   ــامج صــارم لتشــكيل ال ــوع  . برن ــا هــو ن ــة أحــ    م ــأثيرات التــي فــي النهاي ثتها هــذه دالت
التغيــرات علــى المفهــوم وممارســة الطقــوس المســيحية فــي عــالم أصــبح أقــل مســيحية        
بشــكل متزايــد؟ لــيس مصــادفة، بالمصــادفة، أن كــان عــالم بيكــون الــذي اكتســبت فيــه      

وفي مسرحيات أواخر القرن السـادس  . اًقوي اًميكانيكي معنىPolitic و  Policyكلمات 
عشــر والقــرن الســابع عشــر، كــان مــن المعــروف جــداً أن اإلنســان السياســي هــو الــذي           

وكــان المعــروف بدرجــة أقــل هــو حقيقــة أن مصــطلح     . يمــارس الخــداع والميكافيلليــة 
أصبحت الكلمة أكثر استخداماً في «: كان لها معنى شرير أيضاً) مشتقاتها(و» ممارسة«

ولقــد اســتخدم . »سياســات«شــعبية كلمــة  العصـر اإلليزابيثــي، رغــم أنهــا لــم تحصــل علــى 
عنـدما رفـض   » عـن وحـدة الـدين   «بيكون الكلمة، على سبيل المثال فـي المقالـة الثالثـة،    

باسـتثناء أن تكـون فـي حـاالت وجـود فضـيحة       «استخدام القوة ضد الحركات الدينيـة،  
. . . » أو تجـديف علنـي أو فـي حالـة تـداخل بـين الممارسـة والوقـوف فـي وجـه الدولــة          

فـي  : اسـتخدم مـن طـرف بيكـون أيضـاً بمعنـى شـرير       و الفعل الموازي للجذر يمـارس، و
نادراً ما استخدمت سواء من طرف األمـراء أو  «محاكمة أوفر يوري تحدث عن دوائر 

سفرائهم أو وزرائهـم أو مـن طـرف أعمـال مشـابهة أو مـن ممارسـة ضـد أو علـى األقـل           
ضــروري اإلصــرار علــى الخــداع   فهــل مــن ال ). 131، 1946أورســيني (» علــى األمــراء 

النهضة؟ وكل ما تقوله هو أن ممارسات التمثيـل  /والمؤامرة لم تخترع في عصر البعث
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وأنـا ال أقتـرح   . أصبحت اآلن موضوع معرفة منظمة فـي خدمـة القـوة   ) أو سوء التمثيل(
ففـي عصـر   . بطبيعة الحال، أن السلوك التمثيلي قد شمل فقط االسـتراتيجيات السياسـية  

. فـي الوقـت نفسـه    اًوأخالقيـاً تعليميـ   اًة كان القناع، على سبيل المثال، يعتبر تمثيليـ النهض
كتـب عـن   ) 1531(» الكتـاب الـذي اسـمه الحـاكم    «لهذا فإن السير توماس إليـوت فـي   

واآلن بسبب عدم وجود وقت فراغ يمكن مقارنتـه، بمـا كـان موجـوداً     « .الرقص عموماً
ي أجـد أن مـن بـين كـل أوقـات الفـراغ األمنيـة الوقـت         للترويح وتأمل الفضيلة معاً؛ فـإنن 

الذي يتدرب فيـه الجسـد، أي الـرقص عنـدما يكـون اسـتخدم أفضـل اسـتخدام، بحيـث          
الفضــائل والصــفات النبيلــة ) التــي أســماها اإلغريــق الفكــرة(فهــم أشــكال رائعــة  هيــتم فيــ

لي بأنهـــا وبالـــذات الفضـــيلة المالئمـــة المعروفـــة بالحصـــافة والحكمـــة والتـــي عرفهـــا تـــو  
، 1962ميجيـر  (» المعرفة باألشياء والتي ينبغي أن تتبع واألشياء التي ينبغي أن تتجنـب 

مثل هذا المفهوم للرقص الرسمي، الذي عن طريقه صور مهذبة تقـدم مجازيـاً   ). 273
وتهذب مواقف أخالقية، وهي قريبة من مفهوم أقدم للخطية الدينية المنبريـة بوصـفها   

حتـى وإن كانـت أعلـى     ـــــــ عبادة الجماعية لتطور الفضـائل المسـيحية   من برنامج ال اًجزء
وحتــى إذا كــان تهــذيب الفضــائل دفــع فضــيلة متصــورة هــي الحصــافة ولــيس التواضــع،  

أو في األعظم إلى جزء أو قسم ) أوقات الفراغ(بشكل متزايد إلى هوامش حياة جادة 
وليس مصادفة أن هذه المالحظة ومالحظات أخرى من طـرف  ). التعليم(إعدادي لها 

وهــي (إليــوت عــن الــرقص الرســمي أن تظهــر فــي كتــاب كــرس لتعلــيم اإلنســان النبيــل    
ــة يســمي  ــون عملي ــاء الشخصــية «ها الفكتوري ــا هــي     »بن ــي أود إبرازهــا هن ؛ لكــن النقطــة الت

ببساطة أنه عندما يرى السلوك المتعارف عليه على أنه بشـكل أساسـي تمثيلـي وأساسـاً     
فقنــاع . مســتقل عــن الــذات، فــإن اإلمكانيــة تصــبح مفتوحــة الســتخدامها فــي لعــب القــوة

ة عن إظهار محسـوب للسـلطة الملكيـة    عصر النهضة، مع كل اهتمامه بالقوة، كان عبار
لكـن هـذا االسـتعراض كـان     ). 1984كـوبر  (التي يشارك فيها الملك وحاشيته جميعها 

وعلى عكـس التمـثالت التـي ناقشـها     . )12(في طبيعة التأكيد على التراث وليس محاكاة
   .وفيه قديحتلف بالقوةلكنها لن تكون آمنةبذلك: بيكون،ال يقدم القناع أكثر من نفسه
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أن ) 1990(يالحظ إدوارد برنز في دراسته للدراما في عصـر النهضـة اإلنجليزيـة    
فهــي تعنــي مــن ناحيــة الشــهرة وكيــف      . كانــت دائمــاً ذات معنــى مــزدوج   » الشخصــية«

يعــرف الشــخص ويفهــم فــي العــالم، وفــي المقابــل تعنــي التشــكل العقلــي أو األخالقــي     
ــها   المخــــتص الــــذي عــــن ط  ــالم علــــى أساســ ــوده فــــي العــ ــرر وجــ ــا يتقــ ويالحــــظ . ريقهــ

غيـر عـادي، مـن ذلـك أن اسـتخدامها فــي       اًتملـك فـي الحقيقـة تاريخــ   «: هـي » الشخصـية «
الكتابــة الكالســيكية والوســيطية وفــي عصــر النهضــة مــرتبط بقــوة بمعنــى مــن اشــتقاقها،     

. لى أسـاس اسـتعارة  فالكلمة غالباً مكتوبة بأحرفها اإلغريقية األصلية، ومعناها شروح ع
. سـجل علـى رقـيم شـمع    ) حـرف أو رمـز  (وفي أصلها اإلغريقي، الشخصـية هـي صـورة    

لــذا فإنهــا تعنــي إشــارة  . ويمكــن أيضــاً أن تكــون موضــوع تلــك األختــام وتلــك الصــورة  
وقـد  . العالقة التي يعرف بها شيئاً ما على أنه مـا هـو   ــــــممكنة القراءة بالمعنى العام جداً 

 ــــــ عالمـات فـي الوجـه أو الجسـد، علـى سـبيل المثـال         ــــــــ وانب مـن اإلنسـان   تمتد إلى ج
وتميــل . لــى قــراءة اإلشــارات، ســواء تلــك اإلشــارات العمريــة أم ال    الكنهــا تشــير دائمــاً  

االستعارة إذن لالرتـداد علينـا مـن أجـل إنتـاج وتفسـير اإلشـارات فـي الكتابـة والقـراءة،           
  . » ن عن طريق الحفاظ على معنى المصطلح األصليوهو تأكيد ردده الكتاب الالتي

تشــير إلــى اســتخدام » شخصــية«وفــي البالغــة مــا بعــد الكالســيكية، أصــبحت كلمــة 
وحتـى عصـر النهضـة بمـا فيهـا تلـك       . اللغة الموجهة لتمثيل نماذج الشخص أو السخرية

اإلشارات  ــــــبحسب أسلوبه ــــــ الحقبة، تطلبت الفصاحة من الخطيب أن يدرس وينتج 
ويقــول بيرنــز . التــي تجعــل نمــاذج إنســانية مختلفــة ممكنــة التعريــف فــي وعبــر الخطــاب 

إذا ما رجعنا إلى المعارضة التي قمت بهـا مبكـراً بـين الشخصـية بوصـفها عمليـة مغربـة        «
. النتقـال فـي االسـتخدام    اًعريضـ  اًفإن لدينا تعريفـ  ـــــوالشخصية كجوهر أخالقي فردي 

مصــطلح كمــا يفهمــه البالغيــون، ويعــزل الثــاني ذلــك المفهــوم لإلنســان    ويقــدم األول ال
  .الذي يشير إليه المصطلح اآلن
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وتطــور مــن هــذا المعنــى الثــاني للشخصــية فكــرة الهويــة األساســية، باعتبارهــا شــيئاً     
فريداً وخاصة لكل فرد، جـوهر يفصـله عـن األشـخاص اآلخـرين وكـذلك يفصـله عـن         

وبحسب الفكرة األخيرة، ال يجب أن تسـاوي  . طرونه فيهااالهتمامات المرئية التي يشا
ومــن النتــائج المهمــة لــذلك التفســيرات     . هويــة اإلنســان األخالقيــة بمظهرهــا الصــوري    

  . ليصبح اآلن ممكناً» الحكم على الشخصية«ومهارة  ـــــــالالنهائية للشخصية األساسية 

وعــى هنــري فيلــدينج  «مقالــة عــن معرفــة صــفات الرجــال  «لهــذا، فــي قطعــة بعنــوان  
االهتمــام بقيمــة ســلم كيــف يقــرأ الشخصــية    » األمنــاء وغيــر المجــربين «قــراءه ) 1967(

بينما الجزء المهنـي والتصـميمي مـن    «: الحقيقية للرجال من وجوههم وأسلوب حياتهم
النوع البشري، يستشير فقط امتيازهم المنفصل، فإن الجهد للحفاظ على موقف واحـد  

يصــبح العــالم كلــه حفلــة تنكــر كبيــرة، حيــث يظهــر أعظــم جــزء     ثابــت نحــو اآلخــرين،  
تحت مظاهر وعبادات كاذبة، وقلة جداً فقط تظهـر وجوههـا، وهـم يصـيحون،      مختف

  ..بسبب ذلك، موضع دهشة وتنذر البقية

لكن مع ذلك مهما كان االختفاء مخادعاً الذي يلبسـه المتنكـر، وبغـض النظـر كـم      
جتـه أو ظرفـه، فإنـه إن دقـق فيـه فإنـه مـن النـادر جـداً أن          هو أجنبي بالنسـبة لقيمتـه أو در  

يـــتمكن مـــن أن ال يكتشـــف مـــن طـــرف مراقـــب شـــديد المراقبـــة، ألن الطبيعـــة التـــي ال   
تستسلم بشكل طوعي للمخادع، فإنها ستسعى إلظهار نفسها فـي النهايـة، وكـذلك فـإن     

فــي الســكير أو الكاردينــال أو الراهــب أو القاضــي ال يســتطيع أي مــنهم أن يخبــئ أو يخ
لقد أمكن النقاء االجتمـاعي أمثـال فيلـدنج أنـه مـن الممكـن اسـتغل        . »المقامر أو الفاجر

الكاردينــال والراهــب : »كنمــاذج«فمــن يظهــرون عنــد فيلــدنج  (إلــى مــا هــو أبعــد مظهــر   
عواطـــف «ألن : فـــي ثنايـــا طبيعـــتهم األخالقيـــة األساســـية بشـــكل دقيـــق) والقاضـــي، الـــخ

  .»مات كافية على مالمحهم وسيماهمالرجال تترك عادة عال

بدرجـة قوتهـا   » انفعـاالت «عـن  » العواطـف «وفي أواخر القرن الثامن عشر، تميـزت  
من  اًورغم أنها أصبحت اآلن جزء. وبما يترتب عن أهميتها على العالقات االجتماعية
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ــادي    ــنفس العـ ــم الـ ــانيكي (علـ ــكل ميكـ ــف«، إال أن )بشـ ــت مكانـــ » العواطـ ــن  اًاحتلـ يمكـ
تسمى الحركة الداخلية أو اآلثـار أو  «. بالفضائل والذنوب في العصور الوسطيةمقارنته 

ع رغبــة فــإن الحركــة أو  يــالتهــيج العقلــي، عنــدما ينــتقض بــدون رغبــة انفعــال وعنــدما يب   
إذا اختفــى ذلــك : شــعوراً طيبــاً فمــثالً الوجــه الصــبيح قــد يثيــر فــي . التهــيج يــدعى عاطفــة

ذلك انفعال في اللغة الصـحيحة، لكـن إذا الشـعور،     الشعور بدون أن يترك أي أثر، فإن
بواسطة تكرار وجهات نظر الشيء، يصـبح قويـاً بدرجـة كافيـة ليحـدث الرغبـة، عنـدها        

. ويصدق األمر على كل بقية العواطف. تفقد اسمها كانفعال وتكتسب اسمها كعاطفة
إن كــان فقــط  و ــــــــعلــى العكــس، االنفعــال، العاطفــة يمكنهــا لهــذا أن تحــدد الســلوك        

بوصــفه قــوة ال يمكــن الســيطرة عليهــا، علــى عكــس الرغبــات التــي يمكــن تعلمهــا فــي        
) حركــات الــروح (وبالنســبة للرســامين، فــإن هــذا التوجــه للعواطــف      . الرهبــة الوســيطية 

ــة قيمــة جــداً        ــم الفراســة أداة مســاعدة مهني ــة جعــل عل وبإمكــان . لتصــبح ظــاهرة خارجي
ــط  ــوا فقـ ــامين اآلن أن ال يتطلعـ ــن العواطـــف     الرسـ ــوذج مـ ــل نمـ ــيل كـ ــموا بتفصـ أن يرسـ

، لكن أيضاً حتى يتغلغلوا، عـن طريـق   )13(خصائص المعروفةالصفات والبالرجوع إلى 
  . إشارات قابلة لقراءة الطبيعة األخالقية األساسية لألشخاص الذين يرسمونهم

@ÝibÔß@¿@ÞbÈÐãaD�Ô�@CbîuìÛìiëŠrãþa@áÜÇ@¿Z@@

عــن طريــق  ،»الفضــائل«لجســد عــن طريــق تنميــة  كيــف تــم اســتبدال فكــرة تعلــيم ا  
عــن » انفعــاالت«وســائل ماديــة بفكــرة بعــض المشــاعر واألفكــار الداخليــة التــي تســمى      

شكليات اجتماعية؟ وهناك الصيغة أكثر تواضعاً للسؤال قد تأخذ / صياغات / أشكال 
» رالمشــاع«كيــف وصــل علــم األنثروبولوجيــا الحــديث إلــى التمييــز بــين  : الشــكل التــالي

بوصـفه أمـراً عامـاً ويمكـن     » الطقـس «بوصفها خاصـة شخصـية وال يمكـن وصـفها وبـين      
وصفه؟ أما مسألة مقابلة األمرين فإنه كان االفتراض المسـيطر لفتـرة طويلـة فـي دراسـة      
ــا الحــديث، رغــم وجــود بعــض المؤشــرات أن األمــور        الطقــس فــي علــم األنثروبولوجي

  . )14(آخذة في التغير
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هوكـــارت وبشــــكل مطـــول فكـــرة أن كـــالً مـــن الطقــــس      . مأ. فصـــل مـــن عقـــود أ   
» ض، وأن الطقــس هــو بنيــة فكريــة عرضــة أن تحطــم باالنفعــال   رواالنفعــال متنــافر متعــا 

وفــي حالتــه، هــذه الفكــرة مناســبة جــداً للموقــف الجيبــوني        ). 61، 1952هوكــارت (
ليهـا  ، المسيحية العاطفية الخاصة والطبقـات التـي قـد يصـعب ع    »الدين الحماسي«اتجاه 

أن تحكم، في مقابل المسـيحية المؤدبـة والمنظمـة واالحتفاليـة فـي الطبقـات الـدنيا، إن        
ولـدينا مــا يبـرر االعتقــاد بــأن   ]. الطقــس[االنفعـال يســمح لـنفس أن يــذهب ويحطـم بنيــة    

. )15(»هذه الحركات الشعبية بإمكانها أن تنتشر فـي المجتمـع وببسـاطة فـي الـدين برمتـه      
ن إيفـانز برتشـارد موضـحاً أن الموقـف األرثـدوكس البريطـاني       ولقد عبر بعد ذلك بـزم 

تنـتج الفوضـى فقـط    «: لعلماء األنثروبولوجيا االجتماعيـة فـي ذلـك الوقـت كـان كالتـالي      
ــي       ــاالت التـ ــاس االنفعـ ــن قيـ ــة عـ ــواهر االجتماعيـ ــا الظـ ــاء األنثروبولوجيـ ــنف علمـ أن يصـ

، إن وجـــدت علـــى يفتـــرض أن تكـــون مصـــاحبة لهـــا، ولمثـــل هـــذه الحـــاالت االنفعاليـــة
اإلطالق، يجب أن تتغير أو تختلف ليس فقط من فرد لفـرد، وإنمـا أيضـاً لـنفس الفـرد      

إيفـــانز برتشـــارد، (» فـــي مناســـبات مختلفـــة بـــل وعنـــد نقـــاط مختلفـــة فـــي نفـــس الطقـــس
1965 ،44 .(  

وفي هذا وصـياغات أخـرى، الفـرق واضـح بـين مصـادفة التجربـة الفرديـة والصـفة          
م الطقــس كلغــة تصــبح األشــياء الخاصــة عــن طريقهــا متاحــة علنــاً  ومفهــو. المنظمــة للغــة

ألنثروبولـوجي حـديث   اولنسـتمع  . ألنها يمكن أن تقـدم كحرمـة معروفـة بشـكل كـاف     
اآلن إذا كانت األهداف من العرض الذي تقدمه هو رسم تفريق فج «: حول هذا األمر

ابلين بطبيعـة الحـال   قـ (» الطقوسـي «وبـين السـلوك   » العـادي «أدبي بين السلوك االتصالي 
، عنــدها )أن النــوعين عبــارة عــن موضــوعين متســاويين همــا عرضــة لألعــراف الثقافيــة       

مباشـرة عـن   » تعبر«أن األفعال العادية ) متناسين مشكلة الكذب والنفاق(بإمكاننا القول 
و ) علـى سـبيل المثـال البكـاء يعنـي وجـود كـرب وعـوز فـي مجتمعنـا          (مواقف ومشـاعر  

على سبيل المثال، الشخص الباكي يرغب (ومة ألشخاص يتفاعلون تلك المعل» يوصل
لكن السلوك المحول إلى طقس وعرف ) في توصيل مشاعر الكرب والعوز لآلخرين
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األعـراف   وبهـذا المعنـى  . وصورة عظيمة، إنمـا يـتم بنـاؤه لكـي يعبـر ويوصـل وهـو قـائم        
محاكاة «نوايا وإنما ترمز ذات الطبيعة النمطية تعمل كنقلة ثانية و بعيدة، وهي ال ترمز 

لذا فإن إقامة مسافة هي الجانب اآلخر لعملة العرقية، وإيجاد المسـافة يفـرق   . . . » نوايا
، 1979تاميابـه  (» ةمـ أو يفصل االنفعاالت الخاصة للممثلين عن التزامهم لألخالق العا

  ). 124 113ـــــ69-

ط أيــن يوجــد انفصــال هنــاك، بطبيعــة الحــال، ذخــائر ثقافيــة يمكــن حلهــا للعــب فقــ  
مفـــاهيمي بـــين أساســـيات الـــذات والوســـائل التـــي بإمكـــان الـــذات تقـــديمها لمشـــاعرها    

لكــن فــي مثــل هــذه الحــاالت التفريــق بــين نشــاط   . ونواياهــا واســتجاباتها نحــو اآلخــرين 
قــد يكــون أقــل زحمــاً ممــا  » طقــس«و) بمــا فــي ذلــك الكــالم (ممكــن اإليصــال » عــادي«

بمـا فـي الحصـافة    ـــــــ  مرشد في الحالتين قـد يكـون الحصـافة    نفترض، طالما أن المبدأ ال
لكـن مـع ذلـك فـإن المعنـى المعطـى فـي االقتباسـات         . في إلـزام الـذات بـاألخالق العامـة    

أي مشـــاعر ليســـت فقـــط عفويـــة » أحاســـيس«شـــبه لدرجـــة مـــا يانفعـــال «الســـابقة لكلمـــة 
ــة أساســية وفريــدة لكــل شــخص علــى حــدة        ــزوال ولكنهــا داخلي وفــي هــذا  . وســريعة ال

» الطقـس «المنظور، من الصـعب فعـالً تصـور أن تصـبح األحاسـيس موضـوعات مفهـوم        
  . )16(ومن ثم تغير صفتها الفريدة األساسية وزوالها السريع

وصـفاً أكثـر   ) 1915(» أشكال أولية للحيـاة الدينيـة  «ولقد قدم دوركايم في كتابه 
وفــي المقابــل، التفريــق بــين  تعقيــداً عــن الفصــل بــين األحاســيس والرغبــات عنــد الفــرد، 

صحيح جداً أن العناصر التي تعمل «: الجمعية، على اآلخر» الروح«المفاهيم وواجبات 
لتشــكل فكــرة الــروح وتلــك التــي تــدخل فــي تمثيــل الجســد إنمــا هــي مــن مصــدرين            

ا مصنوع من الصـور واالنطباعـات اآلتيـة مـن كـل      ممستقلين عن بعضهما البعض أحده
حتــوي علــى األفكــار واألحاســيس اآلتيــة مــن المجتمــع    يخــر واآل أجــزاء الكــائن الحــي 

ويوجــد حقيقــة جــزء مــن  . لــذا فــإن النــوع األول لــيس مشــتقاً مــن اآلخــر .  والمعبــرة عنــه
هـــو كـــل مـــن يمثـــل  اوهـــذ: قصـــىلعامـــل األلأنفســـنا لـــيس موضـــوعاً فـــي تبعيـــة مباشـــرة  
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اعيـة مفـروض علـى طبقتـه     وعالم التمثالت الذي تمر فيه الحياة االجتم. . جتمع فينا مال
الماديــة الــدنيا، والحتميــة التــي تحكــم هنــاك هــي أكثــر ليونــة ومطواعيــة مــن تلــك التــي     

. . الفاعـل االنطبـاع المبـرر بتجربـة عظيمـة       عجذورها تقبع في تركيبة أنسجتنا وتترك م
وأحاسيسـنا  . تشخصـه لكنهـا أيضـاً سـتعبد    ، وهـي التـي   العاطفة تقبـع فـي تركيبـة أنسـجتنا    

ــا مــن حواســنا      هــي بشــ  كل أساســي فرديــة، لكنهــا مــع ذلــك أكثــر شخصــية كلمــا تحررن
  ). 72-271(»واستطعنا أن نفكر ونتصرف مع المفاهيم

واالجتمـاعي الـذي فـي     يالفـرد  نقدمت رؤية دوركايم عن العالقة المتعارضة بي
إذ كانـــــت وظيفـــــة االحتفـــــاالت . داخـــــل كـــــل إنســـــان أساســـــاً لنظريتـــــه عـــــن الطقـــــس 

التـي تقـدم بشـكل دائـم مسـتمر      » هـي «لطقوس العامة من كافـة األنـواع   والمهرجانات وا
المثاليــــات العظيمــــة قلــــيالً مــــن القــــوة بحيــــث تميــــل العواطــــف األنانيــــة واالهتمامــــات   

وبالنســبة لــدوركايم، كانــت التمزيقــات داخــل البشــر ال » الشخصــية اليوميــة تبعــدنا عنهــا
يمكـن أن تتوسـط فقـط عـن      وهـي . يمكن ردها إلى شيء محدد لكنها لم تكن مطلقـة 

تتأصـل فقـط التمـثالت الجمعيـة     «: صـفة مزدوجـة  / طريق الطقـس ألنهـا أيضـاً شخصـية     
أشكال وحركات  ــــــعندما تتجسد في أشياء مادية، أو أشياء أو ذوات من كل األنواع 

. ترمز لها وتفرقها عن غيرها في بعض المظاهر الخارجيـة  -وأصوات وكلمات وغيرها
التعبيـر عـن مشـاعرهم عـن طريـق ترجمتهـا إلـى إشـارات، وعـن طريـق            فقط عـن طريـق  

الــــذي بطبعــــه، مغلــــق دون    يجعلهــــم علــــى شــــكل رمــــوز خارجيــــة، فــــالوعي الفــــرد      
  ). 36-1960،335ولف(»آخر،يمكن أن يشعر أنهم يتواصلون وأنهم في وحدة

فــي علــم اجتماعــه للطقــوس كــان   » اإلنســان المــزدوج«وموضــوع مفهــوم دوركــان  
قـد أوضـح    اًلكنني لست على علم بأن هناك أحـد . يقات ودراسات عديدةموضوع تعل

كيف حاول موسى، وهو عادة ما يدمج مع دوركـايم، أن يبتعـد عـن هـذا المفهـوم فـي       
الجسـد هـو إدارة اإلنسـان    «فلقد أصر موسى في مقالته علـى أن  . »تقنيات الجسد«مقالة 

اً، دون الحــديث عــن األدوات، أو بشــكل أكثــر دقــة وتحديــد . الطبيعيــة األولــى واألهــم



  267                                                                                                       "طقوس"نحو تأصيل لمفهوم 

» وفي الوقت نفسـه وسـيلة تقنيـة، هـو جسـده     . فإن أول وأهم شيء طبيعي تقني لإلنسان
، فكـــر موســـى فـــي أن يركـــز  »تقنيـــات الجســـد«وعنـــد الحـــديث عـــن  ). 104، 1979(

االهتمــام علــى حقيقــة أننــا إذا أردنــا أن نفكــر مفاهيمنــا فــي ســلوك اإلنســان علــى أســاس 
بمـا علينـا أن نـرى ضـرورة دراسـة وبحـث كيـف هـذه األشـياء مرتبطـة           قدرات الـتعلم، ر 

ــة    ــة منتظمـ ــة وممارسـ ــايير ملزمـ ــة     « :بمعـ ــة للبيئـ ــة االجتماعيـ ــرة الطبيعـ ــت بفكـ ــه آمنـ وعليـ
ــي للكلمــة      . هــذه لســنوات ) Habitالســكنية  ــي أســتخدم الجــذر الالتين فضــالً الحــظ أنن
habitus.،     و ) تقليـد عـادة أو  (والكلمة تترجم بشكل أفضـل مـن الكلمـة»exis «  القـدرة

 نهــذه العــادات ال تختلــف فقــط عــ ) . . وكــان  عــالم نفــس(أرســطو «المكتســبة وقــدرة 
ــيم وآداب      ــواع التعلـ ــين المجتمعـــات وأنـ ــذات بـ ــا تختلـــف بالـ ــراد وتقليـــدهم، وإنمـ األفـ
المجتمع والمودات والتميزات وفيهـا جميعـاً ينبغـي أن نـرى التقنيـات والعمـل الجمعـي        

رية الفردية بدالً من مجـرد الـروح وقواهـا المتكـررة، بالطريقـة العاديـة       والممارسة الفك
Habitusيدعونا مفهوم ). 101، 1979(

إلى تحليل الجسد بوصفه تجمع قـدرات  )17(
أولئك «ومن ثم، رغبة موسى في الحديث عن . رمزية متجسدة، وليس كوسيط لمعان

المتناسـقة فهـدف مـن     الناس الذين لهم إحساس بتكييف كل جهودهم في الحركـات 
وهـذا االهتمـام بتحديـد هويـة     ). 108، 1979(» يعرفون ماذا يريـدون «يمارسون ومن 

 Habilisوتحليل الملكة الجسدية في شيء قادتـه إلـى إشـارة إليـه بالمصـطلح الالتينـي       
وأظــن أن موســى  . ال تعطــي تمامــاً مــا أراد أن يصــل إليــه   Habileألن الكلمــة الفرنســية  

عن طريقة ممارسة يد موسـيقى مـن البيـانو المجـرب فـي تـذكر وتؤديـه         أراد أن يتكلم
يعطـي توجـه   «ـالموسيقى التي تقوم بأدائهـا، ولـيس عـن كيـف أن العقـل الـذي يعطـي الـ        

  . بمعنى ثقافي» جسد طبيعي

قـــد يقـــول أحـــدهم أن موســـى كـــان يحـــاول أن يعـــرف علـــم أنثروبولوجيـــا العقـــل   
إقامة قواعد أخالقية عامـة، وإنمـا فـي شـكل معرفـة       ليس بالمعنى الكافي في ــــــالعملي 

وبحســب موســى، مــا . عمليــة مكونــة تاريخيــاً، وهــي تفصــل قــدرات الشــخص التعليميــة  
، »لــدمعات ثقافيــة « اًســلبي يــاًكــان ينبغــي أن ينظــر للجســد البشــري ببســاطة بوصــفه متلق      
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 )18(»فـة محليـة  مغطـاة بتـاريخ وثقا  » «لتعابير طبيعية«وبدرجة أقل بوصفه المصدر النشط 
كمــا لــو أنهــا أمــر يتعلــق بصــفة داخليــة عبــر عنهــا فــي إشــارة يمكــن قراءتهــا، بحيــث أن      

ــى      ــرة يمكــن أن تســتخدم كوســيلة لحــل شــفرة األول كــان يجــب أن ينظــر إليهــا    . األخي
مـــن أســـاليب  بوصــفها الوســـيلة التنمويــة للوصـــول إلــى مـــدى مــن األهـــداف اإلنســانية،     

عــن طريــق نمــاذج كائنــات عاطفيــة  ) ل المثــال المشــيأي علــى ســبي(الحركــة الفيزيقيــة 
ــى ســـبيل المثـــال رباطـــة الجـــأش    ( ــى أنـــواع التجربـــة الروحيـــة    )علـ مـــثالً الحـــاالت  (، إلـ

هـذه الطريقــة مـن الكـالم يظهــر أنهـا تتجنـب االزدواجيــة الديكارتيـة للعقــل       ).  الصـوفية 
  . )19(واألشياء وعي العقل

ربمـا كـان االدعـاء األكثـر جـرأة للفهـم       وتحمل الفقرة األخيرة من مقالة موسى ما 
بـدأنا باإلشـارة إلـى دراسـات جارنيـت الرائعـة لتقنيـات الجسـد         . األنثروبولوجي للطقس

أؤمن بدقة أنه في مسـتقر كـل حاالتنـا الصـوفية هنـاك تقنيـات جسـدية        «: التاوية، فيقول
بكـرة  لم تدرس بعد، لكنها درست بشكل تام فـي الصـين والهنـد، حتـى فـي فتراتهـا الم      

وأرى أن هنـاك  . البيولوجيـة ينبغـي أن تـتم    ـــــــ وهذه الدراسة االجتماعيـة النفسـية   .  جدا
، وهكــذا فــإن )122، 1979(» اتحــاد مــع آلــة«وســيلة بيولوجيــة ضــرورية لــدخول فــي  

ــه    ( اإلمكانيــة مفتوحــة للبحــث عــن الطــرق التــي تتجســد أشــكاالً      بمــا فــي ذلــك اللغــة في
والعجــز عــن  . نــواع مختلفــة مــن التجربــة الدينيــة    أل اًقمســب اًوتشــكل شــرط ) االســتخدام

ويصــبح . الــدخول فــي اتحــاد مــع آلــة يصــبح وظيفــة األجســاد غيــر القــادرة علــى الــتعلم    
  . اًتابع اًالوعي مفهوم«

وبغض النظر عن الجذب واإلغراء الفكري لعلم ظاهريات الجسد، فإنه يظهـر لـي   
ض بوجـــود تجـــارب جســـدية أن أســـلوب موســـى يســـير أيضـــاً بشـــكل معـــاكس لالفتـــرا

وهذا يدفعنا للتفكير فـي مثـل هـذه التجـارب لـيس بوصـفها نبضـات        . موغلة في البدائية
. متولــدة ذاتيــة وإنمــا بوصــفها تشــكل عالقــة متبادلــة بــين إحســاس الجــد وتعلــم الجســد   

قفــه تمامــاً مــع مــا تعرفــه حتــى عــن شــيء أساســي وعلــم شــائق مثــل األلــم       اوتتناســب مو
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بحــث األنثروبولــوجي والنفســي أن اســتيعاب األلــم يختلــف كليــاً الحســي، إذ يكشــف ال
وكــذلك بحســب تــاريخ األلــم فــي األجســاد والفرديــة  ــــــــبحســب تقاليــد تمــرين الجســد 

وهكذا، مـن منظـور موسـى، تصـبح     ). 1987، يريهي ولودي وبيا 1982ملزاك وول (
ــة الجســد لحظــة فــي جســد مجــرب      ــرامج   ). معلــم(تجرب ــة  وكمــا هــو الحــال فــي ب الرهب

الوســـيطية، ينظـــر إلـــى الخطـــاب واإليمـــاءة كجـــزء مـــن عمليـــة تعلـــم اجتماعيـــة لتطـــوير   
منظمـة تقـف فـي عـالم موضـوعي فـي مقابـل مشـاعر          اًالقدرات، وليست بوصـفها رمـوز  

علــى » تقنيــات الجســد«لمــاذا لــم تقــرأ مقالــة . نفصــلموممارســات عرضــية تســكن آخــر 
هـل   )20(تأسيسـي ألنثروبولوجيـا رمزيـة؟    هذه الصورة وإنما قرأت عـادة علـى أنهـا نـص    

 أي بوصـفه شـكالً   ـــــــ  فـي مكانـه كفعـل رمـزي     اًكـان قويـ  » الطقس«كان ذلك بسبب أن 
  ؟ اًيتطلب فهم اًظاهر اًسلوكي

ò;·b�@Z@@

ــين        ربمــا علــى األقــل بعــض الفروقــات أصــبحت اآلن أكثــر وضــوحاً فــي التفريــق ب
ة المسـيحية الجماعيـة فـي العصـور     مفهوم الطقوس كما هو موصوف في برنامج الصـال 

لتطـــوير فضـــائل ولتطـــوير مفهـــوم الســـلوك الرمـــزي فـــي المجتمعـــات، حيـــث  ،الوســـطى
االلتــزام والجديــة لــم تعــد تعتبــر ضــرورية ال غنــى عنهــا فــي تشــكيل بنــي أخالقيــة وإنمــا  

إذ فــي . اعتبــرت األخــالق الرســمية أساســية لتوصــيل التــزام باألخالقيــات العامــة حقيقــة  
خيــر، عنــد قطعــة معينــة مــن الســلوك المالحــظ تــدعو لوصــف مــا لمــا قــد يرمــز  ســياق األ

عندما تدعو المالحظ أن يكتشف ما هو الحق المتخفي عند الفعل الداللي، بعيداً عن 
بشـــكل واضـــح، هنـــاك فـــروق وهـــوة واســـعة . التـــزام ظـــاهر، مـــا يمكـــن أن دعـــوه ممـــثالً

ــين   ــية بـ ــى    » الطقـــس«وأساسـ ــدفت إلـ ــات هـ ــنظم ممارسـ ــذي يـ ــذات  الـ ــل للـ ــوير كامـ تطـ
قـد تفكـر فـي الطـرق التـي فيهـا قـد        . يقدم قراءة لمؤسسة اجتماعية» طقس«المترهبنة و 

. يقــوي الهامشــية المتزايــدة لالنضــباط الــديني فــي المجتمــع الرأســمالي المفهــوم األخيــر
بعض الدوائر المسيحية المعاصرة تعتبر هذا المفهوم الرمـزي   وعلى أي حال، يظهر أن
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مـن السـحر   «: لـذا فـإن كتابـاً حـديثاً ألفـه عـالم الهـوت بعنـوان        . مـن القبـول   للطقس بنوع
يعتمـــد بشـــكل قـــوي علـــى البحـــوث     . »تصـــديق للمقـــدس المســـيحي  : إلـــى االســـتعارة 
 اًوالكتاب يصر على أن الطقس المسيحي هو بشكل أساسي ليس غائي. األنثروبولوجية

نتقـد أيضـاً نتـائج علـم الـنفس      أي مرافعة ضد قضايا الالهوتية يجـب أن ت «: وإنما رمزي
وخطــوط االتفــاق بـــين   .  واالجتمــاع واألنثروبولوجيــا التــي تــدعم معتقـــداتنا الالهوتيــة     

الفهم السلوكي والالهـوتي لعمليـة الطقـس ومعنـاه قويـة بحيـث يصـعب رفـض إحـداها          
   ...دون اآلخر

والطقــس وســيط وأداة تواصــل واســتدامة اســتعارة جــذر ثقــافي معــين هــو النقطــة        
فعـن طريـق عمليـة الطقـس، متعارضـات      .  ركزية ويتخلل التيار التحتي لرؤيته للعالمالم

فــي شــكل معنــى   » انحلــت«المتداخلــة الســياق فــي االســتعارة الثقافيــة و      ئيــةالحيــاة الثنا
فطقـس شـعب مـا هـو عبـارة      . . إيجابي لثقافة العضو الفـرد والوحـدة االجتماعيـة ككـل     

تعــرض المســيحية المقدســة كــل صــفات الطقــس  و.  عــن شــفرة لفهــم تفســيرهم للحيــاة 
وهــي وســيطة أو أداة عــن طريقهــا    . فهــي معياريــة وضــرورة للثقافــة المســيحية    . عمومــاً

االســتعارة المســيحية الجــذر لوفــاة المســيح وقيامــة عبــرت وســرعت فــي ظــل تعارضــات  
فكــــرة األســــرار الدينيــــة بوصــــفها تمــــثالت بالغيــــة ). 224فورجــــل، (» الحيــــاة الثنائيــــة

طنة عـــالم مختلـــف تمامـــاً عـــن العـــالم الـــذي يعطـــي معنـــى الهوجـــو مـــن الهـــوت    مســـتو
: األســرار الدينيــة معلــوم أنهــا قــد تأسســت ألســباب ثالثــة  «فهــو يقــول : القــديس فيكتــور

وبحســـب هـــذا . »علـــى أســـاس التواضـــع وعلـــى أســـاس التعلـــيم وعلـــى أســـاس التـــدريب
الستعارات ثقافية، وإنما هي  المفهوم األخير القائل بأن األسرار الدينية ليست تمثالت

 ممارسـات منظمـة مبرمجـة    طريق عن. أجزاء من البرنامج المسيحي لخلقها في مؤديها
وفـي المجتمـع الحـديث، حيـث     .  المناسـبة للمسـيحيين   »واألخالقيـة  الفعليـة  المظاهر« و

مــن المواقــف األخالقيــة ويعيشــون حيــوات هــي بشــكل  اًواســع يتبنــى المســيحيون مــدى
المسـيحيين، وحيـث االلتـزام واالنضـباط أصـبح نوعـاً        ـــــــ ت مختلفة عـن غيـر   واضح ليس

من التدخل االستراتيجي والحسابية اإلحصـائية، وربمـا مـن المفهـوم أن الطقـس ينبغـي       
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وهكــذا، فــي العــالم األبعــد، الــذي حــاول األوروبيــون فــي مــا    . أن يصــبح مناســبة رمزيــة 
كتـب متخصـص ذكـي فـي دراسـة اإلسـالم       صر األنوار أن يخترقوه ويفهموه ويع -بعد

كمــا . الطقــس بالنســبة للمســاهم أو المشــارك عبــارة عــن إعــادة أداء عميقــة    «المعاصــر، 
جيرتس، الطقـس هـو تحقيـق ذلـك الـدين وهـو فـي الوقـت نفسـه نمـوذج            كعبر عن ذل

فهل يحتاج المرء أن يكون مسلماً لكي يستولي على جوهر الطقس . للعالم ومن أجله
واإلجابــة علــى هــذا الســؤال البالغــي، كمــا يالحــظ       ). 66، 1985دينــي (اإلســالمي؟ 

تعـاطف واحتـرام وكـذلك    «وكـل مـا هـو مطلـوب محاولـة فهمـه، مـع        .  المؤلف، هـي ال 
الرموز، كما  وتدعو. »يمثلها ويرمز إليها الطقس اإلسالمي«التي » انفتاح على المصادر

يـــث يمكـــن أن تتضـــاعف قلـــت، للتفســـير وكـــذلك حتـــى كمعيـــار للتفســـير متوســـع، بح 
وفــي المقابــل، الممارســات المنضــبطة ال يمكــن أن تختلــف كليــاً بســهولة،   . التفســيرات

.  ألن تعلـــم تطـــوير قـــدرات أخالقيـــة ليســـت نفـــس الشـــيء كـــتعلم اختـــراع التمـــثالت         
يكون تحويـل الطقـوس    هل من الممكن أن: ويقودني هذا على المقامرة بسؤال نهائي

إلى تمثيـل  ) أو عواطف مميزة(ها من ممارسة فضيلة مميزة من النزاع إلى رمز وتحويل
ــاة غيــر           ــد كانــت الشــرط المســبق لتحــول مفــاهيمي أكبــر لحي ــق ممارســات، ق عــن طري

  نصاً مقروءاً؟ ) تمثيل وتمثل من طرف آخر(متجانسة 

“ßaì�a@Z@@

بـادل  بشـكل مت  ritualو   riteولماذا يستخدم علماء األنثروبولوجيـا بشـكل شـائع الكلمـات      -1
 .1985أنظر جي إس الفونتين، .  بمثال حديث عن الموضوع

ــير الكتـــاب المقـــدس هـــو الـــذي اعطـــى علـــم       -2 لقـــد كـــان اهتمـــام روبنســـون ســـميث فـــي تفسـ
 ). 1956(كما يثير فرانتس ستاينر إلى ذلك . األنثروبولوجيا نظريتها الشاملة للطقس

ق األوســط الحــديث أن هــذا أحيانــاً يفتــرض خطــأ مــن طــرف المختصــين فــي دراســات الشــر -3
 . التميز هو سمة خاصة للفكر اإلسالمي

والممارسـات الخرافيـة   » الخرافيـة «للمعتقـدات  » للمعنـى الحقيقـي  «أشير هنـا إلـى فهـم تـايلور      -4
 . بوصفها من األمور التي بقيت عبر الزمن



  طالل أسد                                                   272

ر واجنــ. فــي مســح حــديث للدراســات األنثروبولوجيــة عــن الطقــس فــي ماليزيــا، يكتــب أر          -5
إشـارة  «إذا كان الطقس في تعريفه العـادي، هـو مـا تـدعوه مـاري دوجـالس       «): 143-55، 1984(

ولكــن مــا الــذي  . إذن فعمــل عــالم األنثروبولوجيــا هــو تفكيكــه أو دراســته بشــكل دقيــق   ...»محــدودة
يحول إلى رموز ولماذا؟ ومـا هـي طبيعـة اإلشـارة والرمـز ولمـاذا تـتم صـياغته بهـذه الطريقـة؟ تحمـل            

 اًوتنظيمـ  المدروسـة، ومـا تفعلـه بوصـفها اتصـاالً      ــــ األسئلة الدور العالئقي للطقس داخل الثقافـة   هذه
وبهــذه الطريقــة تهــدف فكــرة الطقــس إلــى توحيــد عــدد متنــوع مختلــف مــن أحــداث . »أو غيــر ذلــك
ل ولكن ألن اإلشارة المحددة والمفصلة أو التفصيلية تعتد على بعضها البعض فـي كـ  . مشكلة ثقافياً

ــرض ســلفاً ترتيبــ       ــة اتصــالية تفت ــة اتصــالية، وألن كــل حادث ــز اًحادث ــى والشــعور والمــزاح    اًمتمي للمعن
والفاعلية وستفترض سلفاً أيضاً ذات مشكلة تاريخياً تتكلم وتسمع وتفعل أشياء وبإشـارات وفكـرة   

 . هي في الوقت نفسه ضيقة وفي الوقت نفسه غير تمييزية اًمرموز الطقس بوصفها فعالً

): 211، 1975(جل، في تحليله لطقس إيدا عند قبائـل أوميـدا فـي غينيـا الجديـدة      . يقول أ -6
فمناقشـة رمـوزهم بوصـفها     ــــ عند إخباري من أوميدا لم أجد أحدهم راغباً لمناقشة معنى رمـوزهم  «

نـه  فـي الحقيقـة وجـدت أ   . شيئاً آخر أو على أنها فكرة وليست أشياء محددة في ذاتها» تمثل«رموزاً 
من المستحيل حتى طرح السؤال عن المعنى عند األوميدا،ونظراً لعجزي عـن اكتشـاف أي مـرادف    

ن يوواألسئلة حـول الرمـوز يفهمهـا األوميـد    . الخ» تقابل«أو » تقصد«أو » تعني«لكلمة أوميدا للكلمة 
؟ بالنسبة ماذا تقصد» ماذا تقصد؟ ليس: على أنها أسئلة عن الهوية وليست أسئلة عن معنى الرموز؟ 

لجيل، هذه الحالة لست حائالً أو عائقاً لالستمرار في التحليل الرمـزي المعتمـد علـى نظريـة عاكسـة      
وليســت » خارجيــة«مصــداقيتها » بنيــة مالحــظ«للمعنــى، وألنــه قــادر علــى االدعــاء أنــه يقــدم أو يمثــل   

ــة فــي        . داخليــة ــة دور المحلــل عــن طريــق وضــع صــور مرئي كلمــات  لكــن أوهــام المتحفظــة بمنهجي
 اًمتســق بحيــث تمثــل أشــياء» رمــزي«والمحلــل، عــن طريــق تنظــيم هــذه الكلمــات الوصــفية إلــى ســرد  

ــة  ــة فــي        لمعين ــأمين تفســيرات رمزي آلخــرين؟ للحصــول علــى مناقشــة توضــيحية لمواجهــة مشــاكل ت
 ). 1982(سينس . بي. التحليل النفسي، أنظر د

ــالقول أن الرمزيــة   لتجــاوز الفــرق الــ ) 112، 1975(محــاوالت دي ســبربير   -7 ذي أشــير إليــه ب
فالمرموزيــة إذن : ينبغــي أن تعــرف علــى أســاس مصــطلحات إدراكيــة وليســت مصــطلحات تواصــلية 

والمقاربــات . ليســت صــفة لألشــياء واألفعــال والتلفظــات ولكنهــا تمــثالت مفاهيميــة تصــفها وتفســرها 
لصـــفات المكونـــة للرمزيـــة النظريــة التـــي قـــد تنظــر فـــي األشـــياء أو األفعــال أو التلفظـــات مـــن أجــل ا    

المقابل، نظرية الرمزية المناسبة ستصـف الخصـائص التـي يجـب أن      في. محكوم عليها سلفاً بالفشل
. »يمكـــن أن يقتـــبس أو يعامـــل معاملـــة رمزيـــة  اًيتملكهـــا التمثيـــل المفـــاهيمي حتـــى يكـــون موضـــوع  
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فـي مقابــل  » الدالليـة «المعرفـة  علـى سـبيل المثـال     ــــــ يسـتخدم نقاشـه العـام تفريقـاً بـين نمـاذج المعرفـة        
والتي تسـتدعي التفريـق القـديم بـين العبـارات التحليليـة والعبـارات التوليفيـة          ـــــ» الموسوعية«المعرفة 

ــو أو كـــوين،   ( ــا أن المعرفـــة الرمزيـــة تتعلـــق   ]).  1953[ 1961مـــذكورة فـــي كتـــاب دبليـ ويقـــال لنـ
» التقليـد السـاخر  «مثالً حول (فإن بعض العبارات ، لذا »المعرفة الموسوعية«بالطريقة التي تنتظم فيها 

وينبغــي . علــى ســبيل المثــال عــن التضــحية، فــي شــكل اســتعاري  (سيفســر بمعنــى اســتعاري وآخــرون  
معرفــة (مالحظــة أنــه، مثــل المنظــرين المحــدثين اآلخــرين، انشــغال ســيربير هــو بالمعرفــة االفتراضــية     

االنشـغال يثيـر بشـكل ال يتغيـر أسـئلة حـول سـلطة        وهـذا  ) معرفة كيـف (وليس بالمعرفة العملية ) ماذا
 . »تقنيات الجسد«ومصداقية التفسير وسأعود إلى أهمية هذا التمييز ذاته في قراءتي لمقالة موسى 

كاســـون عـــن الملكيـــة التجاربيـــة . ينبغـــي أن ال تشـــوش تعليقـــاتي علـــى الصـــور هنـــا بـــآراء إم -8
وأرغـب فـي لفـت االهتمـام     ). 45-327، 1983(لحركات الجسد في عالقتها بالكلمـات والرمـوز   

والعالقـة المنطقيـة للتمـثالت الذهنيـة لمفهــوم األداء     .  إلـى الصـفة الغائيـة لطبيعـة الـتعلم لتصــبح قـادراً      
 ). 1985سيرك . تمت مناقشة ذلك في كتاب جي) سواء كان فيزيقياً أو لفظياً(المدرب 

ــر     -9 ــبانيا القـ ــا مـــن أسـ ــاهرة يمكـــن مقارنتهـ ــه   لقـــد وضـــعت ظـ ــو إيـ ــر دبليـ ــر، أنظـ ن الســـادس عشـ
 ). 1982كريستيان، 

عيـون المشـرك   «: كما هو الحال في هـذه المالحظـة التـي قـال بهـا هوجـو القـديس فيكتـور         -10
الذي يرى فقط األشياء المرئية تكـره أو تـزدري تبجيـل األسـرار المقدسـة للخـالص ألنهـا تـرى فـي          

رئية فإنهم ال يتصرفون على الفضيلة غير المرئيـة  ذلك فقط ما هو جدير باالزدراء بدون أنواع غير م
 ). 156، 1951(» داخل محصلة االستسالم واإلذعان

ء مهمـة مـن   االخداع والريـاء والتظـاهر أجـز   «أن ) 163، 1980(يالحظ سي جرين بالت  -11
 ]. في عصر النهضة أو البعث[التعليم تقريباً في أي كتاب يعلم آداب الحكمة 

كـان كمـا   «بخصوص رمزية القناع، يشير أوجيل إلى أن : 60-59، 1975وارجيل . إس -12
وتعمـل الرمـوز كتلخـيص وتأكيـد، فهـي تقـول لنـا        . هو الحال اآلن، للرمـز معنـى فقـط بعـد أن يشـرح     

فقــط مــا تعرفــه ســلفاً، ومــن الخطــأ افتــراض أن الجمهــور فــي عصــر النهضــة، ال يشــبهون الجمهــور            
حتــى شــعارات الدولــة والمؤسســة التــي تظهــر كمــا لــو أنهــا     و. الحــديث، يعرفــون دون أن يقــال لهــم 

عمليـة الشـرح   ). 24(» واضحة جداً أو تلك التي اشتقت عن دليل للصور الرمزية، شـرحت بتفصـيل  
 . هذه ال تقدم ببساطة معاني موثوقة، فهي تعرف األشياء بوصفها رموزاً

عواطـف، فـي   (تحـت مـادة   مادة مسـتقلة  ) 1771(تحتوي أول طبعة للموسوعة البريطانية  -13
الطبعــات التاليــة تحتــوي علــى صــور  . وهــي تعــرف هــذه العواطــف علــى أنهــا تمــثالت مرئيــة  ) الرســم
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» التواضـع «و » السـخرية والحقـد  «و » اإلعجـاب «لعدد كبير من العواطف بما في ذلـك   اًتعرض رسوم
بالمصـادفة، مـع تلـك     جـذورها المعجمـة تتطـابق،    ـــــ وهـي اآلن حرفيـاً نمـاذج    . ونحو ذلـك » الرغبة«و 

 . التي للشخصية

؛ وارتــبط هــذا التغيــر مــع اعتــراف متعــاظم بــأن لغــة         1986علــى ســبيل المثــال إس هيلــد      -14
 . 1986أنظر آر هاريه . االنفعاالت هي جوهرية في تشكلها

؛ ومـن المثيـر أنــه فـي هـذه المقالـة كــان ينبغـي علـى هوكـارت أن يــذكر         1952هوكـارت   -15
، كمثال علـى انفعـال يحطـم طقـس وإلـى الديانـة البراهميـة        )ات الصوفية المصريةالممارس(اإلسالم 

 . على أنها تشكل قمة هرمية تشكيل الطقوس

بأنـه عنـدما   ) 1938(يمكن مقابلة علم نفـس إيفـانز برتشـارد األمبريقـي بـرأي كولنجـوود        -16
تكــون خاصــة وغيــر   ، فإنهــا تتوقــف عــن أن تتالشــى وأن )أي فــي اللغــة(تؤســر المثيــرات فــي الفكــر  

ولقد وجدت كتابات كوبنجوود إعجاباً عند إيفـانز برتشـارد بـل واقتبسـتها أحيانـاً، لـذا فإنـه        . موجهة
ليس من المستغرب أن نجد أنه ال هو وال أتباعه في أكسـفورد انخرطـوا فـي آراء كوبنجـوود حـول      

 . االنفعاالت والفكر

، لكن الغريب أنه Habitusعبية كلمة مؤخراً أن يوسع من ش) 1977(كان على يورديو  -17
 . لم ينسب لموسى أي فضل في أنه أول من استخدم المفهوم

كل هذه العبارات مأخوذة عـن مـاري دوجـالس فـي شـرحها الشـهير لمقالـة موسـى والتـي           -18
 . 1970نشرت في كتابها دوجالس 

يقـدم تميـزاً   » عواطـف وروح «ديكارت في مقالته (أن ) 23، 1982(يالحظ سترابنسكي  -19
مـادة،  (» ذاك الذي يرتبط باألشـياء الخارجيـة عنـا   «: واضحاً بين ثالثة أصناف مختلفة من االستيعاب

وفي . 25المادة (» ذاك الذي يشير إلى روحنا«و  24المادة (» ذاك الذي يشير إلى جسدنا«و  239
فـي القـرن التاسـع عشـر،     الثاني من هذه األنواع الثالثة هو ما يشـكل موضـوع التـأمالت الطـب نفسـية      

 . وبداية القرن العشرين، وهذا موضوع سترابنسكي في تقديم تخطيط تاريخي مذهل

  .1978وبولهمس  1977ذكرت بهذه الطريقة، على سبيل المثال، عند بالكينج  -20


